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Sammanfattning
Oxford Research hade under perioden juni 2018 till september 2021 i
uppdrag att löpande utvärdera det innovationsfrämjande projektet Växtzon
2 i Östra Mellansverige. I den här rapporten presenterar vi vår
slututvärdering av projektets genomförande och resultat från hela
projektperioden. Rapporten riktar sig till projektets styrgrupp, projektledare,
delprojektledare hos samtliga projektparter samt till Tillväxtverket och
regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Östra Mellansverige. Även
andra aktörer som verkar inom den regionala utvecklingspolitiken kan ha
ett intresse av rapporten.
Vår samlade bedömning är att Växtzon 2 varit högst relevant för
deltagande företag och för merparten av de deltagande projektparterna.
Projektet har genomförts effektivt och målinriktat under framför allt det
avslutande året samt haft mätbar verkan på flera företag, parterna och det
innovationsstödjande systemet. Projektet har även bidragit med
storregionala mervärden för innovationsstödsystemet i Östra Mellansverige.
Vi anser samtidigt att det interna samarbetet mellan olika arbetsgrupper i
projektet brustit, vilket har hämmat projektets möjligheter att arbeta mot
målen. Vi bedömer vidare att samarbetet med externa aktörer i det
innovationsstödjande systemet inte fullt ut realiserats på grund av bristande
styrning från regionalt utvecklingsansvariga organisationer.
Mot bakgrund av de slutsatser vi presenterar i rapporten rekommenderar vi
regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Östra Mellansverige att:
•

Etablera en samsyn om varför strategiska projekt som Växtzon 2
beviljas medel och att aktivt styra framtida strategiska projekt utifrån
denna gemensamma syn.

•

Landa i hur den operativa samordningen i det innovationsstödjande
systemet i Östra Mellansverige ska finansieras framöver.

•

Hitta lösningar för hur det innovationsstödjande arbetet i
Västmanland och Sörmland ska bedrivas.

•

Begrunda om organisatoriskt, strategiskt och operativt komplexa
projekt som Växtzon 2 är gångbara framgent.

•

Undersöka om programkontoret i Östra Mellansverige kan
tillhandahålla grundläggande projektinfrastruktur för bland annat
kommunikation och filhantering.
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Mot bakgrund av slutsatserna rekommenderar vi samtliga projektparter i
Växtzon 2 att:
•

Arbeta för att det finns en struktur och processer för att upprätthålla
den operativa samordningen mellan aktörerna i det
innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige.

•

Genomföra interna kunskapsdelningar och andra insatser för att
sprida information om och användningen av de koncept och
metoder som utvecklats i Växtzon 2.

•

Säkerställa att framtida projektansökningar förankras i
organisationsledningarna.

Vi vill rekommendera de fem projektparter som beviljats medel för
genomföra projektet ÖMSINT att:
•

Utveckla och arbeta med en projektlogik samt använda
projektlogiken för att ta fram system för kontinuerlig dokumentation,
uppföljning, utvärdering och lärande under hela projekttiden.

•

Säkerställa att den projektinterna organisationsstrukturen,
bemanning, ansvar och mandat korresponderar med
projektlogikens delar och nivåer.

•

Säkerställa att rutiner för introduktion och involvering av nya
personer finns på plats i projektet och hos varje projektpart.

•

Landa i definitioner och operationaliseringar av abstrakta
målformuleringar tidigt i genomförandet.

•

Anamma ett system- och processtänkt på innovation som utnyttjar
hela det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige för att
främja innovations- och tillväxtprocesser i företag.

•

Föra en aktiv dialog med regionalt utvecklingsansvariga
organisationer i syfte att förankra projektet i strategiska ambitioner
för Östra Mellansverige.

•

Undersöka former för framtida ägarskap och drift av ”Swedish
Scaleups” tidigt i genomförandet.

•

Arbeta för ömsesidigt utbyte, transparens och insyn i olika
arbetsgrupper i projektorganisationen.

•

Fortsätta positionera projektet utifrån hållbar tillväxt och företag med
innovationshöjd. Förslagsvis genom att stärka styrningen mot
Agenda 2030 och de globala målen.
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1. Inledning
Oxford Research hade under perioden juni 2018 till september 2021 i
uppdrag att utvärdera det innovationsfrämjande projektet Växtzon 2, som
medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Utvärderingen har genomförts som en löpande utvärdering enligt
Tillväxtverkets och Europeiska kommissionens riktlinjer och krav.
I den här slutrapporten presenterar vi analyser, slutsatser och
rekommendationer som baseras på analyser av projektets hela
genomförande och resultat. Rapporten riktar sig till projektets styrgrupp,
projektledare, delprojektledare på samtliga projektparter, projektets
finansiärer (Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga
organisationer) samt andra intressenter i det innovationsstödjande
systemet.

1.1 Om Växtzon 2
Växtzon 2 tilldelades i juni 2018 47 miljoner kronor från Europeiska
regionala utvecklingsfonden och lika mycket i regional medfinansiering för
en sammanlagd projektbudget på 94 miljoner kronor. Projektet byggde
vidare på projektet Växtzon 1 som genomfördes under 2015–2018.
Växtzon 2 syftade enligt projektansökan till att bygga en gemensam
plattform för innovations- och företagsstöd samt samhandling i Östra
Mellansverige1. Projektets övergripande mål var att uppnå hållbar tillväxt i
innovativa företag i Östra Mellansverige genom ett förbättrat nyttjande av
regionens styrkeområden, universitet och högskolor, innovativa miljöer och
världsledande storföretag. Projektet arbetade mot följande två projektmål:
1) Accelererad hållbar tillväxt för innovativa företag.
2) Hållbar storregional plattform för tillväxt som integrerar kommunala,
regionala och nationella agendor för att kostnadseffektivt lösa
samhällsutmaningarna.
Till respektive projektmål fanns ett antal delmål och indikatorer kopplade
som projektet och utvärderingen återkommande följt upp på.
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Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.
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Växtzon 2 riktade sig i första hand till ”innovativa företag med hög ambition
och potential att växa snabbt”. Projektets sekundära målgrupp var andra
företag som ville stärka sin globala konkurrenskraft.
Projektägare för Växtzon 2 var Västerås Science Park där projektledare,
projektadministratör och projektekonom var anställda.
I ansökningsfasen omfattade projektet samtliga inkubatorer och science
parks i Östra Mellansverige men under genomförandet skedde ett antal
förändringar i organisationen: Munktell Science Park införlivades i
Eskilstuna kommun, som i sin tur gick in som ny projektpart; Strängnäs
Business Park avvecklades och lämnade projektet; Science Park Mjärdevi
bytte namn till Linköping Science Park. Under våren 2021 kom beslut om
att projektägaren Västerås Science Park ska avvecklas under hösten 2021.
Projektets organisation har under det avslutande året bestått av
projektledare, styrgrupp, två grupper som utvecklat och genomfört de
företagsstödjande programmen Scale up-programmet (SU) respektive
Tillväxtsupport (TVS), samt fyra programområdesgrupper för hållbarhet
(HG), internationalisering (IG), kompetensförsörjning (KF) och
kapitalanskaffning (KA). Projektaktörernas representation i
projektorganisationen vid projektslut återges i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Sammanfattning av projektorganisationen vid projektslut.
Län

Aktör

Typ

Representation
SU

Västmanland

Västerås Science
Park

Science park

Create2

Inkubator

Alfred Nobel
Science Park

Science park

Inkubera

Inkubator

Sörmland

Eskilstuna
kommun

Kommun

Östergötland

Lead

Inkubator

Norrköpings
Science Park

Science park

Linköping Science
Park

Science park

Vreta Kluster

Kluster

Uppsala
Innovation Center

Inkubator

Örebro

Uppsala
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Även representerade i Sörmland.
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TVS

HG

IG

KF

KA

Under genomförandet lanserade projektet varumärket ”Swedish
Scaleups”3. Swedish Scaleups har kommunicerats både internt inom
projektet och externt till företag och andra aktörer för att marknadsföra
projektets erbjudande – bland annat genom hemsidan swedishscaleups.se
och sociala medier-sidor på Facebook och LinkedIn.
I maj 2021 beviljades fem av projektparterna - Västerås Science Park,
Linköping Science Park, Create, Inkubera och Uppsala Innovation Center –
11,7 miljoner kronor från React-EU för projektet ÖMSINT. ÖMSINT tar
vidare de delar av Växtzon 2 som projektet bedömt som fortsatt relevanta.
Efter att beslut om nedläggning faddes för Västerås Science Park under
våren 2021 övertog Linköping Science Park projektägarskapet för ÖMSINT.
Projektledaren för Växtzon 2 fortsätter som projektledare i ÖMSINT i en ny
roll på Linköping Science Park.

1.2 Om den lärande utvärderingen
I juni 2018 fick Oxford Research i uppdrag att utvärdera Växtzon 2. I
enlighet med riktlinjer från EU-kommissionen och Tillväxtverket har
projektet utvärderats genom lärande utvärdering. Det innebär att
utvärderingen har genomförts under projektets löptid och att ett av
huvudsyftena med utvärderingen varit att fortlöpande fånga upp,
dokumentera och återföra lärande till projektorganisationen.
Inom ramen för uppdraget har vi bidragit med löpande riskanalys,
rådgivning och processtöd till projektledning och styrgrupp. Vi har tidigare
tagit fram två delrapporter. En första delrapport lämnades till
projektorganisationen i april 2019 med fokus på projektets framdrift,
genomförande och risker som vi identifierat under projektets inledande
månader. I rapporten presenterade vi även en initial tolkning av projektets
interventionslogik (se det separata dokumentet Bilagor4). De
rekommendationer vi presenterade i rapporten sammanfattas i Tabell 2
nedan.

I den här rapporten har vi valt att kalla projektet ”Växtzon 2” och det program för scale up-företag som
projektet utvecklat för ”Scale up-programmet”.
4
Interventionslogiken har bilagts den här slutrapporten i ett separat dokument som även innehåller
andra verktyg och material som vi tagit fram eller använt oss av inom ramen för den lärande
utvärderingen.
3
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Tabell 2. Sammanfattning av utvecklingsområden och rekommendationer i delrapport 1.

Område

Rekommendationer

Projektets målbild
och målvärden

Att kontinuerligt bedöma rimligheten i de kvantitativa mål som
projektet satt upp för den företagsstödjade verksamheten
(Scale up, Tillväxtsupport).
Att proaktivt överväga olika handlingsalternativ om
utvecklingen tyder på att de kvantitativa målen inte kommer att
uppnås. T.ex. skulle målgrupperna kunna breddas eller
målvärdena revideras.

Definition av och
arbete med den
storregionala
plattformen

Att arbetsgruppen för den storregionala plattformen
(”plattformsgruppen”) fastställer en plan som säkerställer att
olika intressen och målbilder i förhållande till plattformen
beaktas.
Att byggandet av plattformen förhåller sig till andra insatser och
aktörer i Östra Mellansverige.
Att de fyra programområdena formeras avseende arbete och
målbild samt att det tydliggörs hur programområdena förhåller
sig till plattformsbyggandet.

Förståelse och
samsyn i
projektorganisationen

Att ansvariga i projektorganisationen säkerställer transparens
och tydlighet i arbetet med storföretag och akademi samt hur
denna samverkan förhåller sig till den storregionala
plattformen.
Att bolagsgruppen tydliggör syfte med och form för den
advisory board som knyts till företag i Scale up-programmet.

Projektets
hållbarhetsarbete

Att hållbarhetsgruppen fastställer vad ambitionen är för
hållbarhetsarbetet samt tar fram en plan för hur
hållbarhetsaspekter ska realiseras i projektets olika delar.

I maj 2020 lämnade vi en andra delrapport som var resultatet av ett
arbetspaket om projektlogik och dokumentation som genomfördes under
våren 2020 i nära samarbete med projektledaren och ansvariga för de olika
arbetsgrupperna för programområdena. I rapporten presenterade vi en
reviderad tolkning av projektlogiken, en effektlogik för projektets
resultatkedjor samt en matris för projektstyrning, dokumentation och
uppföljning (se Bilagor). Vi presenterade även framåtsyftande slutsatser
och råd inför den avslutande projektperioden som sammanfattas nedan:
•

Personalbytena och den nya projektorganisationen som kommit på
plats under 2019-2020 har medfört ett mer strukturerat arbete mot
projektmålen. Förändringarna kommer sannolikt att bidra positivt till
projektets måluppfyllelse vid projektslut.
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•

Projektets funktionsgrupper har gjort framsteg i det operativa arbetet
och det finns en tydligare bild av gruppernas respektive roller och
ambitioner i det fortsatta arbetet.

•

Projektets plattformsbyggande ambitioner har fått stärkta
förutsättningar genom den koncept- och metodutveckling som skett i
Scale up-programmet och i Tillväxtsupport. Det återstår dock att
hitta de konkreta och slutliga formerna för hur dessa koncept ska
leva vidare.

•

Det strategiska perspektivet på projektets tillvaratagande blir allt
viktigare ju längre projektet lider. Mottagarkapaciteten hos parterna
och praktiska frågor om plattformens framtida förvaltning och
ägarskap behöver finnas på projektets agenda framgent.

•

Covid-19-situationen har följts av vissa farhågor kring parternas
förmåga att uthålligt arbeta med insatser i enlighet med projektets
inriktning. Digitaliseringen av aktiviteter, nya mötesformer och
behovet av samarbete under covid-19 kan samtidigt stärka det
storregionala perspektivet i projektet.

•

Genomförandet av Scale up-programmet och Tillväxtsupport har
löpt på med ett stadigt inflöde av nya företag. Eftersom endast en
kortare tid återstår för att skriva in nya företag bör projektet fortsätta
göra prognoser eller rimlighetsbedömningar av möjligheten att nå de
kvantitativa målen för antal företag.

•

Det systematiska samarbetet med storföretag och akademi på
projektövergripande nivå har inte tydliggjorts eller förstärkts sedan
den första utvärderingsrapporten. Projektets ambitioner på detta
område är fortfarande oklara för utvärderingen.

Under våren och försommaren 2021 har vi genomfört den datainsamling
och de analyser som ligger till grund för bedömningarna som presenteras i
den här slututvärderingen av Växtzon 2. Arbetet med slututvärderingen har
utgått från en arbetsplan som togs fram i samråd med projektledaren och
som stämdes av med styrgruppen i februari 2021. På följande sida
beskriver vi slututvärderingens utvärderingsmodell, de teoretiska
utgångspunkter som legat till grund för våra analyser samt våra metoder för
datainsamling och analys. Vi beskriver även hur vi gått till väga för validera,
att säkerställa kvalitet och vederhäftighet i de slutsatser och
rekommendationer vi presenterar i den här rapporten.
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SLUTUTVÄRDERING: METODER OCH GENOMFÖRANDE
EU-KOMMISSIONENS RIKTLINJER FÖR UTVÄRDERINGAR
Utvärderingen har genomförts utifrån EU-kommissionens riktlinjer för utvärderingar
av EU-finansierade interventioner och policy – EU Better Regulation Toolbox.
I enlighet med dessa riktlinjer fokuserar de analyser och bedömningar som
presenteras på följande fem dimensioner med tillhörande utvärderingsfrågor som
återges i dokumentet Bilagor:
•
•
•
•
•

1

Relevans
Effektivitet
Verkan
Samstämmighet
Mervärde

PROJEKT-, ORGANISATIONS-OCH EFFEKTLOGIK

2

Till stöd för datainsamling och analys har vi haft de projekt-, organisationsoch effektlogiker som togs fram under våren 2020. Projekt- och
effektlogikerna har i analysprocessen samkörts med EU-kommissionens fem
dimensioner. Ramverket återges Bilagor.

METODOLOGISK PLURALISM OCH TRIANGULERING
Analyser och bedömningar har gjorts av data som samlats in enligt följande:
• Mervärde
•

•
•

•

41 semistrukturerade djupintervjuer med projektledare och administratörer, styrgruppsmedlemmar, arbetsgruppsansvariga,
delprojektledare, scale up-företag och regionalt utvecklingsansvariga
organisationer.
Deltagande, observationer och processtöd på möten och andra
projektaktiviteter.
Dokumentstudier av lägesrapporter, mötesanteckningar,
företagsanalyser, kommunikationsmaterial, projektbeslut och -ansökningar
samt tidigare utvärderingsrapporter.
Två enkätuppföljningar av projektets utfall och påverkan på 158 av de
234 företag som tagit emot stöd från projektet.

3

En fullständig materialförteckning återfinns i Bilaga 4. För att stärka tillförlitligheten i
de bedömningar som gjorts har vi triangulerat data från olika källor mot varandra.

ANALYS, VALIDERING OCH LÄRANDE

4

Ett strukturerat analysmöte hölls i juni med hela utvärderingsteamet
närvarande. Initiala iakttagelser från analysmötet validerades i en intervju
med projektledaren, presenterades och diskuterades med delar av
projektets styrgrupp på en workshop i juni 2021.
Den slutliga versionen av utvärderingen presenterades vid två tillfällen på
projektets lärandekonferens den 9-10 september 2021.
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Den här rapporten är disponerad som följer:
I Avsnitt 1.3 nedan presenterar vi våra sammanfattande slutsatser och
rekommendationer.
I kapitel 2-6 presenterar vi analysen av de data vi samlat in. Analysen följer
strukturen i EU:s utvärderingskriterier enligt följande: relevans (Kapitel 2),
effektivitet (Kapitel 3), verkan (Kapitel 4), samstämmighet (Kapitel 5) och
mervärde (Kapitel 6).
Det separata dokumentet Bilagor innehåller underlag som ingått i eller
tagits fram inom ramen för vårt arbete med utvärderingen.

1.3 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer
Vår samlade bedömning är att projektet varit högst relevant för deltagande
företag och för merparten av de deltagande projektparterna. Projektet har
genomförts effektivt och målinriktat under framför allt det avslutande året
samt haft mätbar verkan på företag, parterna och det innovationsstödjande
systemet på främst utfalls- och resultatnivå. Projektet har även bidragit med
storregionala mervärden till det innovationsstödjande erbjudandet till
innovativa företag i Östra Mellansverige. Vi anser att det interna samarbetet
mellan olika projektgrupper brustit, vilket har hämmat projektets
förutsättningar och förmåga att arbeta mot projektmålen. Vi bedömer vidare
att samarbetet med externa aktörer i det innovationsstödjande systemet
fallit på otydliga avsikter och ambitioner. Detta berodde delvis på otillräcklig
styrning från regionalt utvecklingsansvariga organisationer till projekts
styrgrupp, projektledaren och den operativa projektverksamheten.
Projektet var relevant ur ett Östra Mellansverige-perspektiv i den
bemärkelse att det prioriterades av regionalt utvecklingsansvariga
organisationer och strukturfondspartnerskapet. På länsregional nivå, för
projektparterna och regionalt utvecklingsansvariga organisationer, har
projektet - till följd av skillnader i regionala och lokala näringslivsstrukturer,
parternas ägardirektiv och regionala strategiska prioriteringar - fyllt olika
funktioner och varit olika mycket prioriterat.
Den datainsamling som gjorts med deltagande företag i både Scale upprogrammet och Tillväxtsupport tyder på att det stöd de mottagit varit
relevant utifrån företagens behov. Vissa företag har även uttryckt sig
positiva till att betala för de tjänster som erbjudits i Scale up-programmet.
Ett strategiskt resultat av projektet är att hälften av parterna ansökt och
beviljats ett nytt projekt (ÖMSINT) som tar vidare den del av projektet som
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riktar sig till scale up-företag eller företag med potential att på kort sikt bli
scale up-företag.
För att tillvarata lärdomar från projektet är vår uppfattning att Scale upprogrammet behöver kommuniceras bredare, professionaliseras i sitt
genomförande och positioneras i förhållande till andra liknande privata och
offentliga satsningar. Till exempel skulle ett mer aktivt rekryteringsarbete för
att säkerställa ett tillräckligt och breddat intag av Scale-up företag vara
önskvärt.
Vad gäller den strategiska samverkan och operativa samordningen mellan
de innovationsstödjande aktörerna i Östra Mellansverige behöver regionalt
utvecklingsansvariga organisationer landa i hur arbetet med strategiska
projekt ska beviljas och styras framöver. Det gäller dels i Sörmland och
Västmanland, som blivit av med innovationsstödjande aktörer sedan
projektstart, dels samordningen mellan innovationsstödjande aktörer i alla
fem län inför nästa programperiod inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Projektets effektivitet har överlag varit god och har ökat stadigt under
genomförandet. Den goda och tilltagande effektiviteten kan dels tillskrivas
den inbördes kännedom som fanns mellan parterna sedan Växtzon 1, dels
det projektledarbyte och den omorganisering som skedde i projektet under
2019–2020. Omorganiseringen och det nya ledarskapet bidrog till en
verksamhet som motsvarade projektlogiken och starkare styrning mot
projektmålen. Pandemin innebar att delar av den företagsstödjande
verksamheten i projektet fick ställas om, projektmöten digitaliseras och
möjligheterna att nå ut till företag i andra länsregioner stärktes.
Förutsättningarna att bedriva utvecklingsarbete, föra strategiska
diskussioner och bygga tillit på individnivå försämrades på grund av
pandemin.
Effektiviteten i genomförandet och projektets förutsättningar att styra mot
projektmålen har tidvis hämmats av att styrkedjan – från regionalt
utvecklingsansvariga organisationer, till styrning, ledning av projektet och
vidare ned till den operativa projektverksamheten - brustit. Vissa delar av
samarbetet har varit svåra att realisera på grund av programtekniska
begränsningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. I tillägg har
mycket tid och resurser lagts på grundläggande projektinfrastruktur,
upphandlingar och administration kopplat till finansiärerna. För att öka
effektiviteten i projektgenomförandet är vår bedömning att det behövs
verktyg eller guider för grundläggande paketering av infrastruktur och
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administration. Denna bör finansieras av regionerna och tillhandahållas av
programkontoret.
Vad gäller det första projektmålet om att åstadkomma accelererad hållbar
tillväxt för innovativa företag i Östra Mellansverige har projektet, genom
utveckling och genomförande av två innovationsstödjande program - Scale
up-programmet och Tillväxtsupport - levererat på flera av de kvantitativa
mål som sattes upp i ansökan. Andra mål som rör omsättningsökningar och
marknadskontakt har varit svåra att mäta och utvärdera. Ännu svårare har
varit att knyta projektets bidrag till den förändring som uppmätts. En
framgång i projektets måluppfyllelse är att hela 234 företag fått stöd, vilket
bara är 6 färre än de 240 företag som sattes upp som mål i ansökan. En
annan framgång är att av de 157 deltagande företagen som svarat på
enkäterna som skickats ut hade 115 policydokument och handlingsplaner
för hållbarhet vid projektslut. Däremot har projektet haft svårare att uppnå
kvantitativa mål kopplade till att stärka företagens kontakter med
forskningsaktörer och storföretag.
Ett viktigt resultat från projektet är att parterna stärkt sin kapacitet att arbeta
med företagsstödjande verksamhet och för hållbar tillväxt i innovativa
företag i Östra Mellansverige.
Vad gäller det andra projektmålet om att utveckla en storregional plattform
för tillväxt i Östra Mellansverige har arbetet kantats av svårigheter med att
gemensamt definiera och operationalisera plattformen. Parternas
varierande intressen och önskemål om vad plattformen skulle vara samt
bristande styrning från regionalt utvecklingsansvariga organisationer
utgjorde höga trösklar. Stora framsteg gjordes mot målet under projektets
avslutande år genom att den operativa samordningen i metodutvecklingen
stärktes, projektet etablerade och kommunicerade varumärket Swedish
Scaleups, utvecklade och formalisera de innovationsstödjande
programmen (Scale up-programmet, Tillväxtsupport) samt säkerställde att
relevanta delar av projektet kan tas vidare i det nya projektet ÖMSINT.
Vår bedömning är att projektet, till skillnad från många andra projekt inom
tematiskt insatsområde 1 i Europeiska regionala utvecklingsfonden, varit
framgångsrikt i arbetet med hållbarhetsaspekterna. Det gäller framför allt
insatser och resultatet inom bättre miljö och klimat, men även inom
jämställdhet och ökad mångfald. Projektet har mot slutet av genomförandet
rört sig mot ett transformativt och strukturpåverkande förhållningssätt i
arbetet med hållbarhet – och aktivt styrt mot och positionerat det
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företagsstödjande erbjudande som specifikt utvecklats utifrån hållbar
tillväxt.
Vad gäller det interna samarbetet mellan olika delar och grupper inom
projektet stärktes det märkbart i samband med omorganiseringen 20192020. Bemannandet av olika utvecklingsgrupper motsvarade på ett bättre
sätt den projekt- och organisationslogik som skrevs fram i projektansökan.
Även om åtgärder vidtogs för att stärka samarbetet mellan olika
arbetsgrupper i projektet menar vi att utbytet mellan grupperna i huvudsak
varit personbundet, ad hoc och byggt på tillit och befintliga inbördes
relationer, snarare än att det varit systematiskt och organiserat. En
strukturell överbryggning och dialog mellan grupperna har under en för stor
del av projektperioden saknats - vilket enligt oss hämmat måluppfyllelsen
vid projektslut. Den största bristen i det interna samarbetet i projektet har
funnits i kontakten och utbytet mellan de båda utvecklingsgrupperna för
Scale up-programmet respektive Tillväxtsupport. Vi menar att det skulle ha
gagnat projektet med ett gränsöverskridande systematiskt och organiserat
förhållnings- och arbetssätt mellan grupperna.
Vad gäller samarbetet mellan projektet, aktörer och initiativ i projektets
omgivning är vår bedömning att det arbetet föll på otydliga ambitioner och
avsikter. Projektets styrgrupp lyckades aldrig landa i vad syftet med att
samverka med forskningsaktörer och storföretag var. Ännu otydligare var
ambitionsnivån för samarbetet med forskningsaktörer och storföretag.
Projektet hade tidigt i genomförandet behövt landa i om anspråken för
projektets samarbete med forskningsaktörer och storföretag skulle vara
strategiska eller operativa samt om de skulle vara storregionala eller
länsregionala. Aktivare styrning och tydligare avsikter från de som skrev
fram projektansökan och från regionalt utvecklingsansvariga organisationer
hade skapat bättre förutsättningar för att hantera denna fråga.
Slutligen är vår bedömning att det storregionala samarbetet i projektet
skapat betydande mervärden för projektets genomförande, för enskilda
parter och för det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige i sin
helhet. Genom att gemensamt arbeta med innovationsstöd, koncept- och
metodutveckling samt genom bättre nyttjande av kontakter och
kompentenser på de innovationsstödjande aktörerna i regionen har
projektet stärkt förutsättningarna att arbeta med hållbar tillväxt för
innovativa företag i Östra Mellansverige.
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Mot bakgrund av ovanstående slutsatser lämnar vi följande
rekommendationer till regionalt utvecklingsansvariga organisationer i de
fem länen:
•

Etablera en samsyn om avsikter och ambitioner med varför
strategiska projekt som Växtzon 2 beviljas regionala
utvecklingsmedel. Var aktivare i styrningen av projekt, i synnerhet
stora och komplexa projekt med många parter, och hitta former för
kontakt med och styrning av dessa projekt. Detta gäller framför allt i
frågor som rör projektens roll och komplementaritet med andra
aktörer och satsningar i Östra Mellansverige.

•

Landa i hur den operativa samordningen i det innovationsstödjande
systemet i Östra Mellansverige, särskilt de delar som tas vidare i
ÖMSINT, ska säkerställas långsiktigt. Detta för att optimera effekten
av framtida finansiering av innovationsstöd i regionen.

•

Hitta lösningar för hur det innovationsstödjande arbetet i
Västmanland och Sörmland ska representeras och bedrivas.
Tydlighet om representationen och avsikter med innovationsstödet i
dessa regioner är viktig för den upplevda tryggheten och
långsiktighet i det innovationsstödjande systemet i Östra
Mellansverige.

•

Begrunda vilken typ av insatser som har störst genomslag: Är
fortsatt finansiering av projekt som spänner över flera nivåer – från
strategisk samverkan – till operativ samordning, utvecklingsarbete
och företagsstöd riktat till olika målgrupper mest effektfulla? Eller är
det bättre att fördela projektmålen på separata
förutsättningsskapande och realiserande projekt?

•

Undersök möjligheten att på programkontoret i Östra Mellansverige
tillhandahålla verktyg och guider för grundläggande
projektinfrastruktur och administration som underlättar i
projektgenomförandet.

Mot bakgrund av de slutsatser vi presenterar lämnar vi följande
rekommendationer till samtliga projektparter i Växtzon 2:
•

Arbeta för att det finns en struktur och former för att upprätthålla den
operativa samordningen i innovationsstödsystemet i Östra
Mellansverige, särskilt för de delar som inte tas vidare i ÖMSINT.
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•

Genomför interna kunskapsdelningar och insatser för
informationsspridning om de koncept och metoder som utvecklats i
Växtzon 2. Säkerställ att arbetet dokumenteras för att minimera ett
personberoende i tillvaratagandet.

•

Säkerställ att framtida projektansökningar förankras i
organisationsledningarna och, vid beviljande, att
projektgenomförandet förankras i alla delar av organisationen.

Mot bakgrund av de slutsatser vi presenterar lämnar vi följande
rekommendationer till parterna som ska genomföra ÖMSINT5:
•

Ta tidigt fram en projektlogik och etablera – i alla delar av
projektorganisationen - en gemensam förändringsteoretisk
förståelse för projektet. Utveckla, med utgångspunkt i
förändringsteorin, system för dokumentation, uppföljning,
utvärdering och lärande för projektet som helhet och för specifika
delar av verksamheten. Säkerställ att rutiner finns på plats för
kontinuerligt lärande under hela projektperioden.

•

Säkerställ att organisationsstruktur, bemanning, ansvar och mandat
motsvarar projektlogiken och verksamhet som linjerar med
projektets förändringsteori.

•

Säkerställ att rutiner för dokumentation, introduktion och
involveringen av nya personer finns på plats på både projektnivå
och hos varje part.

•

Landa i definitioner och operationalisering av abstrakta mål och
formuleringar tidigt i genomförandet. Enighet om avsikter och
ambitioner är viktigt för ett effektivt genomförande och en
förutsättning för att kunna anpassa nivån på styrning och
projektledning.

•

Arbeta utifrån ett system- och processtänk på innovation som både
beaktar företagens tillväxtprocess och det samlade erbjudande till
företag som finns i det innovationsstödjande systemet Östra
Mellansverige.

5

I Fallstudie: Scale up-programmet och Fallstudie: Hållbarhetsaspekterna presenterar vi specifika
slutsatser och rekommendationer som rör det fortsatta arbetet med Scale up-programmet och
hållbarhetsaspekterna.
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•

Arbeta aktivt i dialog med regionalt utvecklingsansvariga
organisationer för att förankra projektet i regionala prioriteringar för
smart specialisering. Förankring i regionala strategier för smart
specialisering (RIS3) kommer bli viktigare i genomförandet av
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027.

•

För tidigt i genomförandet in projektets tillvaratagande på agendan.
Undersök former för framtida ägarskap av de företagsstödjande
program som projektet utvecklar och genomför.

•

Arbeta för transparens och insyn i olika grupper i
projektorganisationen – både vertikalt (styrning och ledning till
operativ verksamhet) och horisontellt (mellan olika arbetsgrupper).
Säkerställ att former och forum finns för utbyte mellan grupper på
olika nivåer och med olika ansvarsområden.

•

Fortsätt gärna styra mot hållbar tillväxt och företag med stor
innovationshöjd för att positionera projektet mot privata satsningar
på scale up-företag och annat offentligt företagsstöd i Östra
Mellansverige.

•

Stärk gärna spårbarheten till och styrningen mot Agenda 2030 och
de 17 globala målen. Den politiska styrningen inom EU och
nationellt mot Agenda 2030 och en hållbar omställning väntas öka i
kölvattnet av pandemin och i genomförandet av Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2021-2027.

I Kapitel 2-6 presenterar vi analysen av de empiriska data som legat till
grund för slutsatserna och rekommendationerna som vi presenterat i det
här avsnittet.
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2. Hur relevant har projektet varit?
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av hur relevanta projektets mål
varit i förhållande till regionala behov, huruvida målen fortfarande är
relevanta samt i vilken grad projektet varit förankrat i regionala strategier.
Våra övergripande bedömningar är att:
•

•
•

Projektet och projektets övergripande mål varit relevant ur flera
perspektiv: för Östra Mellansverige, för företag och för merparten av
de deltagande parterna.
Projektets övergripande mål och projektmål fortfarande är relevanta.
Fortsatt positionering av Swedish Scaleups är nödvändig för att
säkerställa framtida relevans.

I kommande avsnitt beskriver vi i detalj de analyser, resonemang och data
som ligger till grund för våra bedömningar av projektets relevans.

2.1 Projektet har varit relevant ur flera perspektiv
Vår bedömning är att projektet och projektmålen på det stora hela varit och
fortsättningsvis är relevanta utifrån ett storregionalt och regionalt strategiskt
perspektiv, samt utifrån de deltagande företagens behov.
Projektet har varit relevant ur ett Östra Mellansverige-perspektiv
Vad gäller det storregionala perspektivet i Östra Mellansverige har projektet
varit en strategisk prioritering för regionalt utvecklingsansvariga
organisationer och strukturfondspartnerskapet. Detta återspeglas bland
annat i att budgeten för projektet var den största för något
genomförandeprojekt som beviljades medel inom tematiskt insatsområde 1
i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-20206. Projektet har, även
om detta inte kommunicerats tydligt från regionalt utvecklingsansvariga
organisationer, varit en viktig komponent i arbetet med att bidra till Östra
Mellansverige som strategisk och operativ samverkansregion inom
innovationspolitiken. Att några av projektparterna beviljats medel för det
nya projektet ÖMSINT, som tar vidare delar av projektets arbete och
resultat, är ytterligare en indikator på projektets relevans utifrån ett
storregionalt och strategiskt perspektiv i Östra Mellansverige.

6

Tematiskt insatsområde 1 har som mål att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i små
och medelstora företag.
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Projektets länsregionala relevans har varierat kraftigt
Vad gäller det länsregionala perspektivet har projektet överlag varit relevant
även om relevansen varierat kraftigt mellan regionalt utvecklingsansvariga
organisationer och projektparter i olika regioner. Projektet har fyllt olika
funktioner i olika regioner och för olika projektparter på grund av varierande
regionala (och lokala) behov, regionala strategiska prioriteringar,
förutsättningar och arbetssätt på regionalt utvecklingsansvariga
organisationer. Skillnader i regionala och lokala näringslivsstrukturer och i
regionala strategiska prioriteringar har varit märkbara under projektets
genomförande. Vår uppfattning är att det under projektets genomförande
skett en uppdelning i å ena sidan regioner och projektparter som i första
hand intresserat sig för satsningen på Scale up-programmet, å andra sidan
regioner och kommuner med tillhörande projektparter som huvudsakligen
intresserat sig för det bredare företagsstödet som erbjudits inom
Tillväxtsupport-programmet. Till den förra gruppen hör Uppsala Innovation
Center, Västerås Science Park, Linköping Science Park och Inkubera. Till
den senaste gruppen hör Eskilstuna kommun, Norrköping Science Park,
Create och Vreta Kluster. Alfred Nobel Science Park (Örebro) och LEAD
(Östergötland) har medverkat i och tagit del av resultat från projektet men
har haft ganska små intressen och roller i projektets genomförande. Bilden
av att olika delar av projektet varit relevant för olika parter och regioner
bekräftas i de intervjuer vi genomfört med ansvariga personer på regionalt
utvecklingsansvariga organisationer och med styrgruppens representanter.
I intervjuerna med styrgruppens representanter råder en bred enighet om
att den avsmalning som skett av projektparter och verksamhet i ÖMSINT är
rätt väg framåt.
Projektet har varit relevant för deltagande företag
Det finns flera indikatorer i datainsamlingen på att projektet varit relevant
för de företag som tagit emot stöd. I den nollbasuppföljning som
projektorganisationen genomfört svarar 69 av 158 företag (44 procent) att
det stöd de mottagit från projektet ”i stor utsträckning” varit relevant utifrån
deras tillväxtbehov. Hela 101 företag (64 procent) svarar att stödet ”i stor
utsträckning” levt upp till deras förväntningar på kvalitet i den här typen av
offentligt finansierade företagsstöd. Endast 25 företag (16 procent) svarar
att stödet varit relevant i liten eller ingen utsträckning medan 12 företag (8
procent) svarar att stödet i liten eller ingen utsträckning levt upp till den
kvalitet de förväntat sig. Intervjuerna med delprojektledare bekräftar bilden
av att projektet, på det stora hela, kunnat erbjuda stöd som varit relevant
utifrån företagens behov. Samtliga företag som besvarat frågor om
projektets relevans har dock fått stöd av projektet och den bild detta ger är
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därför inte representativ för regionalt representerade företag i Östra
Mellansverige i stort.
I de djupintervjuer som vi genomfört med scale up-företag i Scale upprogrammet finns en utbredd uppfattning om att de tjänster som företagen
mottagit varit relevanta utifrån utmaningar och behov som företagen stått
inför. Majoriteten av företagen uppger att de ställer sig positiva till att betala
minst 200 000 kronor för de tjänster de mottagit, varav en handfull av dessa
uppger att de är villiga att betala upp till eller över 400 000 kronor för
tjänsterna.
Vår uppfattning är att det politiska intresset för satsningar på Scale upföretag i Sverige och Norden ökat under projektets genomförande. En
internationell studie 7 visar att Sverige 2020 var det land i Europa med det
fjärde högsta antalet scale up-företag i absoluta termer. Projektet har under
det avslutande året låtit genomföra en analys av registerdata som pekar ut
594-1374 potentiella scale up-företag i Östra Mellansverige. Analysen med
tillhörande listor på företag visar inte den faktiska förekomsten av scale upföretag för rekrytering men kan likväl fungera som svag indikator för
projektets fortsatta relevans. Framför allt kan analysen fungera som ett
användbart underlag för den uppsökande verksamhet som troligtvis
kommer behövas inom ÖMSINT i den fortsatta rekryteringen av scale upföretag.
När det kommer till de delmål som finns kopplade till respektive projektmål
är vår bedömning att merparten av målen varit relevanta och att de
fungerat som konkreta riktmärken att styra projektverksamheten mot.
Däremot har kopplingen mellan projektmål, delmål och indikatorer inte alltid
varit självklar eller tillämpats så aktivt i projektledning och -styrning som de
kunnat göra.
Vad gäller de indikatorer som funnits för respektive delmål och den
ambition som sedermera realiserats om att mäta dessa genom en
nollbasmätning och -uppföljning menar vi att:
•

7

Vissa av indikatorerna varit relevanta utifrån projektets verksamhet
medan andra haft låg relevans. Ett fåtal indikatorer har varit svåra
eller omöjliga att operationalisera under projekttiden. Mot bakgrund
av detta bör ett mer nogsamt urval av indikatorer göras i framtida
projekt. Urvalet bör helst utgå från en förändringsteoretisk förståelse
för projektverksamheten. Det bör ta hänsyn till att det finns

Erasmus Centre for Entrepreneurship. 2021. European ScaleUp Monitor 2020.
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förutsättningar att ta fram valida operationaliseringar men även ta
hänsyn till önskemål och kunskapsbehov hos de som arbetar med
det operativa företagsstödet i projektet. Urvalet bör också ta hänsyn
till den lärande funktion som utvärdering i allmänhet och enkäter i
synnerhet har genom att processorienterade indikatorer kombineras
med indikatorer som mäter utfall och resultat. Med väl förankrade,
operationaliserade och konkret tillämpbara indikatorer kommer
enkätuppföljningen i framtida projekt (som ÖMSINT) kunna fylla
flera meningsfulla syften för projektorganisationen.
•

Tillvägagångssättet med att mäta indikatorer i två omgångar inte
nödvändigtvis ger den mest tillförlitliga bilden av projektets
prestationer. Framför allt inte om hänsyn tas till att omfattande
resurser måste läggas på att dels utveckla två separata enkäter,
dels skicka ut dessa till deltagande företag på ett sätt som inte
försämrar relationen till företagen och som samtidigt säkerställer
valida svar och hög svarsfrekvens.

Samtidigt som vi kommer med ovanstående anmärkningar vill vi
understryka att vi ser positivt på projektets öppenhet, mottaglighet och
ambitionsnivå när det kommer till uppföljning och utvärdering som verktyg
för styrning och lärande.

2.2 Övergripande mål och projektmål är fortfarande
relevanta
Vår bedömning är att båda de övergripande projektmålen om att
åstadkomma hållbar tillväxt för innovativa företag och att utveckla en
storregional plattform för samverkan och samordning i Östra Mellansverige
fortsatt är relevanta.
Vi menar att i synnerhet satsningen på scale up-företag är relevant i en
regional, Östra Mellansverige- och nationell innovations- och
tillväxtfrämjande kontext. Stödet till scale up-företaget i Växtzon 2 har gett
mätbara resultat (se Kapitel 4), kompletterat företagsstöd som ges av
andra aktörer i Östra Mellansveriges innovationsstödsystem och innebär
dessutom storregionala mervärden genom säkerställandet av en
nödvändigt kritisk massa i näringslivet och ett nätverk av kompetens och
kontakter hos projektparterna.
Företag som deltagit i både Scale up-programmet och Tillväxtsupport
uppger i den enkät som genomförts att de har fortsatta behov av stöd inom
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främst kompetensförsörjning, internationalisering och kapitalanskaffning.
De lyfter i fritextsvar även fram andra och mer konkreta områden så som
marknadsföring och försäljning, ledarskap och digitalisering.
Vad gäller det andra målet om att etablera en kostnadseffektiv och
strategiskt förankrad plattform för tillväxt i Östra Mellansverige menar vi att
det är fortsatt relevant utifrån de regionalt utvecklingsansvariga
organisationernas gemensamma och fortsatta arbete med smart
specialisering i Östra Mellansverige. Fokus på smart specialisering kommer
att öka under nästa programperiod inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Växtzon 2 har i redan initierat ett bidrag till Östra
Mellansveriges fyra utmaningsområden8 inom smart specialisering.
Vår uppfattning är att relevanta delar av Växtzon 2 tagits vidare, raffinerats
och lämnats större utrymme i ÖMSINT. I ÖMSINT:s projektansökan har
fokuset på företag med stor tillväxtpotential (scale up-företag) skärpts,
hållbarhet och grön omställning betonats ytterligare samt flera explicita
kopplingar gjorts till de regionala innovationsstrategierna för smart
specialisering. Det återstår dock att se hur dessa kopplingar beaktas i
genomförandet av projektet.

2.3 Fortsatt positionering är nödvändig för att
säkerställa framtida relevans
Trots att projektet varit relevant ur flera perspektiv anser vi att ett fortsatt
arbete med positionering, professionalisering och kommunikation av det
företagsstöd som projektet utvecklat är nödvändigt framöver. Detta för att
även framgent säkerställa komplementaritet med andra stödinsatser, kunna
rekrytera företag som lever upp till de högt ställda kraven på innovationsoch tillväxtkapacitet samt för att åstadkomma största möjliga genomslag på
de företag som deltar.
Vad gäller positioneringen av Scale up-programmet blir det framöver viktigt
att i första hand genom ÖMSINT-konstellationen bygga vidare på det som
positionerar programmet i förhållande till andra liknande satsningar och
stöd till företag i Östra Mellansverige. Att identifiera och styra mot en tydlig
inriktning för att positionerna programmet var en rekommendation redan i
slututvärderingen av Växtzon 1. Här tror vi att den uttalade inriktningen mot
hållbar tillväxt och innovativa företag som når upp till de högt ställda
8

De utmaningsområden som identifierats i Östra Mellansverige och som ska ligga till grund
för satsningar på innovation är hållbar livsmedelsförsörjning, välfärdsteknik och e-hälsa,
morgondagens energilösningar och smart industri.
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kriterier som utvecklats under projekttiden utgör bra ledstjärnor för
positioneringens inriktning. Under nästa programperiod i Europeiska
regionala utvecklingsfonden kommer fokus på hållbarhet öka
genomgående, med tydligare styrning mot Agenda 2030 och de globala
målen. Innovation och innovativa företag ses inom ramen för detta fokus
som viktiga instrument för att målen om en hållbar omställning ska
realiseras.
Vad gäller den formulering i det övergripande projektmålet som handlar om
att åstadkomma ”… ett förbättrat nyttjande av regionens… universitet och
högskolor, innovativa miljöer och världsledande storföretag” menar vi att
betydande arbete återstår om Scale up-programmet framöver ska göra
anspråk på att positionera sig utifrån samverkan med akademi och
storföretag. Under projektets genomförande har den strategiska och
operativa samverkan med akademi och storföretag i stor utsträckning fallit
på otydliga ambitioner och avsikter om vad projektet ska göra och varför
detta är relevant för de regionala företagen (se Kapitel 5).
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3. Hur effektivt har projektet
genomförts?
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av hur effektivt projektet
genomförts samt vilka interna och externa faktorer som påverkat
effektiviteten. Med effektivitet syftar vi på hur resurserna använts i
genomförandet samt hur interna processer och målstyrning i projektet
fungerat. Eftersom det inte har funnits förutsättningar att genomföra en
regelrätt nyttokostnadsanalys (NKA) bygger våra bedömningar på
uppfattningar som förmedlats i intervjuer och observationer som vi gjort
under hela projekttiden. Våra övergripande bedömningar är att:
•
•

Projektets effektivitet har varit god och ökat successivt under
genomförandet.
Projektorganisationen har agerat agilt och uppvisat motståndskraft
vid organisatoriska förändringar

I kommande avsnitt beskriver vi i detalj de analyser, resonemang och data
som ligger till grund för våra bedömningar av projektets effektivitet.

3.1 Projektets effektivitet har varit god och ökat
successivt under genomförandet
Vår bedömning är att projektets effektivitet varit god generellt och att den
ökat allt eftersom under genomförandet. Otydliga målformuleringar,
parternas olika intressen och ägardirektiv samt bristande styrning från
regionalt utvecklingsansvariga organisationer har samtidigt hämmat
effektiviteten i genomförandet. Det är svårt för utvärderingen att ge svar på
huruvida projektet genomförts på ett kostnadseffektivt sätt eller inte.
I kommande avsnitt presenterar vi de sex faktorer vi anser haft störst
betydelse för effektiviteten i projektets genomförande.
Växtzon 1 bidrog till att projektet kom igång väl
För det första hade projektparterna inbördes kännedom om varandra sedan
Växtzon 1, vilket bidrog till att projektet kom igång väl. Mycket tyder på att
tiden varit en viktig faktor för den tillit och de relationer som har byggts upp
mellan parterna under både Växtzon 1 och 2. Flera av de personer som vi
intervjuat framhåller att relationerna mellan personer och organisationer var
markant bättre vid projektslut i Växtzon 2 än de var under genomförandet
av Växtzon 1.
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Målstyrningen stärktes efter omorganiseringen 2019-2020
För det andra bidrog den omorganisering och det projektledarbyte som
skedde under 2019–2020 till en tydligare styrning mot projektmålen – och i
förlängningen till högre effektivitet. Vad gäller omorganiseringen och den
nya projektorganisationen är vår uppfattning att den korresponderade
bättre mot projektlogiken så som den var formulerad i projektansökan.
Bland annat delades den så kallade ”bolagsgruppen”9 upp i två separata
grupper för Scale up och Tillväxtsupport. Efter uppdelningen kunde de
båda grupperna fokusera på effektiv utveckling och genomförande av sina
respektive företagsstödjande program. Samtidigt förlorade de ett
gemensamt forum för samordning och samstämmig utveckling (se Avsnitt
5.1). Omorganiseringen innebar också att arbetsgrupperna för hållbarhet,
internationalisering, kapitalanskaffning och kompetensförsörjning
bemannades, fick tydligare och starkare mandat och att aktivitetsplaner
upprättades för gruppernas arbete. En gemensam grupp för alla operativa
grupper i projektet inrättades och var inledningsvis viktig för att främja
utbyte och samordning mellan grupperna.
Vad gäller projektledarbytet är vår uppfattning att det skedde vid en
gynnsam tidpunkt i projektets genomförande. Den nya projektledaren
vidtog tidigt en rad åtgärder för att skärpa styrningen mot projektmål,
delmål och indikatorer i projektansökan. Till exempel gjorde projektledare,
med stöd från utvärderingen, ett arbete med att revidera och strama upp
strukturen för dokumentation och återrapportering från parterna. En annan
konsekvens av projektledarbytet var att delprojektledare och andra som
arbetade operativt i projektet fick större mandat att driva utvecklings- och
företagsstödjande arbete, så länge som arbetet bidrog till projektmålen.
Pandemin innebar både fördelar och nackdelar för effektiviteten
För det tredje hade projektet från och med våren 2020 att förhålla sig till
covid-19-pandemin och de ändrade förutsättningar denna medförde. Vi ser
att pandemin haft en tredelad påverkan på projektets genomförande och
effektivitet:
•

Dels behövde delar av den operativa verksamheten ställas om till
nya behov i företag i Östra Mellansverige - vilket kunde göras utan
att några formella ändringsbeslut behövde fattas av finansiärerna.
Att pandemin påverkat förtagen märks tydligt i den enkät vi skickat
ut: En majoritet (57 procent) av företagen uppger att pandemin

9

Bolagsgruppen var under projektets första 1,5 en gemensam utvecklings- och genomförandegrupp för
Scale up-programmet och Tillväxtsupport-programmet.
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påverkat dem antingen starkt negativt eller något negativt. Dock är
det ungefär en tredjedel av företagen som uppger att de inte
påverkats alls av pandemin.
•

Dels uppger merparten av personerna vi intervjuat i
projektorganisationen att pandemin bidragit till ökad effektivitet i
projektets operativa verksamhet. Detta genom att nya
möteskonstellationer, så som en gemensam grupp för
delprojektledare formerades, fler möten kunde hållas digitalt och
nya möjligheter uppstod för att nå ut med aktiviteter till företag i
andra regioner.

•

Delsuppger flera av de intervjuade i projektorganisationen att
pandemin hämmat kreativiteten, möjligheterna att föra strategiska
diskussioner och att bygga tillit på individnivå mellan olika personer i
projektorganisationen.

Delade meningar om projektmålens betydelse för effektiviteten
För det fjärde har målformuleringar och kvantitativa mål i projektansökan,
enligt vissa i projektorganisationen, hämmat effektiviteten och möjligheten
att styra verksamheten rätt. Det har bland annat funnits ett missnöje mot
det kvantitativa målet om 240 företag som får stöd, som av vissa parter och
personer ansetts styra projektet i riktning mot den typ av företagsstödjande
verksamhet som Almi Företagspartner och andra aktörer bedriver. Hela
genomförandet har också kantats av en diskussion om hur det andra
projektmålet, utvecklandet av en plattform, ska förstås och
operationaliseras i verksamheten. Diskussionen kopplat till båda dessa mål
har försvårats av att parterna haft olika intressen i sin medverkan i
projektet. Under framför allt det första året i genomförandet är vår
uppfattning av parterna, till följd av att de hade olika intressen och inte
lyckas ena om hur målet skulle tolkas, kunde dra åt olika håll i
genomförandet.
Bristande styrkedja från regionalt utvecklingsansvariga aktörer
För det femte uppfattar vi det som att styrkedjan i projektet – från regionalt
utvecklingsansvariga organisationer – via styrgruppen och projektledaren till den operativa projektverksamheten - tidvis varit svag. Redan i
slututvärderingen av Växtzon 1 påtalade den dåvarande utvärderaren att
”den typ av stora projekt som Växtzon representerar […] visar på behovet
av en mer strategisk finansiering och management]…”10. Att styrkedjan
Kontigo. Projektutvärdering slutrapport – Extern utvärdering av Växtzon 1. Enligt Tillväxtverkets mall
3P3N.
10
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brustit har hämmat effektiviteten och målstyrningen i projektet, framför allt
tidigt i genomförandet när det rådde oklarhet om centrala formuleringar i
projektansökan.
Vår uppfattning om att styrkedjan varit svag bygger dels på intervjuer med
delprojektledare som upplever att de saknat tillräcklig styrning i arbetet,
dels på intervjuer med styrgruppens representanter som tidvis upplevt att
styrgruppen inte haft en självklar funktion i förhållande till det operativa
genomförandet. De personalbyten som skett i styrgruppen i kombination
med projektets komplexitet spelar troligtvis in i den otydlighet som
medlemmarna i styrgruppen upplevt, men också det faktum att styrningen
från regionalt utvecklingsansvariga organisationer inte motsvarat
förväntningarna.
En onödig mängd resurser behövde läggas på administration
För det sjätte har administrativa och programtekniska hinder och
begränsningar inverkat negativt på projektets effektivitet. Mycket tid och
engagemang har lagts av olika personer i projektorganisationen, inte minst
de olika projektledarna, ekonomen och administratören, på upphandlingar
av grundläggande projektinfrastruktur och problem kopplade till
upphandlingar av konsulter. Flera av de vi intervjuat i projektets operativa
verksamhet framhåller också att det funnits programtekniska begränsningar
inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som gjort det svårt att, i linje
med projektets ambitioner, dela resurser mellan parterna i det operativa
stödet till företag.
På det hela taget har uppfattar vi det som att relationen mellan projektet
och Tillväxtverket varit god.

3.2 Projektorganisationen har agerat agilt vid
organisatoriska förändringar
Vår bedömning är att projektorganisationen agerat agilt vid
personalförändringar och ändringar bland projektparterna – vilket har varit
en viktig förutsättning för att projektet kunnat genomföras med
upprätthållen effektivitet under hela projekttiden.
I den andra delrapporten i utvärderingen konstaterade vi att projektparterna
- och inte minst styrgruppen - på ett effektivt sätt hanterade nedläggningen
av Strängnäs Business Park vid årsskiftet 2018-2019. Inte heller
införlivandet av Munktell Science Parks i Eskilstuna ledde till några större
avsteg från den ursprungliga projektplanen. Däremot ledda dessa
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förändringar till att projektledare och styrgruppen, i dialog med regionalt
utvecklingsansvariga organisationer i de berörda regionerna, under
resterande tid av genomförandet behövde hantera frågan om hur den
innovationsstödjande verksamheten i Sörmland skulle representeras och
realiseras i projektet.
Utöver ändringarna bland parterna menar vi att projektet både skyndsamt
och effektivt hanterade de personalbyten som skedde 2019 när de två
projektledarna och styrgruppens ordförande slutade. Om de nya
personerna inte kommit på plats så snabbt som de gjorde hade det kunnat
få negativa konsekvenser för styrningen och ledningen av projektet. Den
skyndsamma och effektiva hanteringen av personalbyten gäller även andra
personer som tillkommit under projektets genomförande. Projektet har
överlag varit mycket bra på att skola in och involvera nya personer som
tillkommit i organisationen.
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4. Vilken verkan har projektet haft?
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av den kvalitativa och kvantitativa
verkan projektet haft på framför allt utfalls- och resultatnivå (se Bilagor för
en illustration av nivåerna i projekt- och organisationslogiken), hur denna
verkan förhåller sig till projektets mål, delmål och indikatorer samt hur
resultat och specifika leverabler tagits vidare vid projektslut. Vi presenterar
resultaten från två fallstudier av Scale up-programmet respektive
hållbarhetsaspekterna. Våra övergripande bedömningar är att:
•
•
•

•

•

Projektet delvis levererat på uppsatta kvantitativa mål i
projektansökan.
Deltagande projektparter stärkt sin kapacitet genom att medverka i
projektet.
Scale up-programmet överlag varit relevant och haft verkan på
deltagande företag. Framgent behöver programmet marknadsföras
ytterligare och positioneras i förhållande till andra företagsstöd.
Projektet varit framgångsrikt i arbetet med hållbarhetsaspekterna
(miljö- och klimat, jämställdhet, icke-diskriminering), särskilt under
det avslutande året.
Projektet utvecklat en strategisk och operativ plattform för
företagsstöd i Östra Mellansverige men plattformen behöver
underhållas för tillvaratas långsiktigt.

I kommande avsnitt beskriver vi i detalj de analyser, resonemang och data
som ligger till grund för ovanstående bedömningar av projektets verkan.

4.1 Projektet har delvis levererat på uppsatta
kvantitativa mål
Vår analys av den så kallade nollbasuppföljningen, som omfattar samtliga
företag i Scale up-programmet och Tillväxtsupport som besvarat två
separata enkäter11, visar att projektet levererat på vissa - men inte alla - av
de indikatorer som sattes för projektmålet om accelererad hållbar tillväxt för

11

Analysen som presenteras i det här avsnittet har utgått från två grupper: företag som besvarat enbart
nollbasuppföljningen, men inte nollbasmätningen (15711 företag, motsvarande 67 procent av det totala
antalet företag som fått stöd), respektive företag som besvarat både nollbasuppföljningen och
nollbasmätningen (118 företag11, motsvarande 50 procent av det totala antalet företag). Valet av grupp
vid varje analys och presentation av data har utgått från om det för den aktuella frågan i enkäten funnits
ett behov av att ha tillgång till både nollbasmätning och nollbasuppföljning eller om det räckt med svar
från nollbasuppföljningen.
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innovativa företag. Merparten av indikatorerna ligger på utfallsnivå i projektoch organisationslogiken och säger därmed lite om huruvida företagens
deltagande genererat långsiktiga resultat och effekter eller inte.
Tabell 3 nedan innehåller våra bedömningar av projektets måluppfyllelse
för var och en av indikatorerna.
Tabell 3. Bedömning av måluppfyllelse på indikatorer kopplade till det första projektmålet.
Indikator

Måluppfyllelse*

Omsättningsökning med 20 procent totalt för företagen

Till liten del**

40 företag fördubblar sin omsättning på fyra år

Till liten del**

Mätbar etablerad marknadskontakt

Till stor del

Identifierbar ökad internationell försäljning

Till liten del

240 företag för utvecklingshjälp till ett värde av minst 41 000 000

Mål uppfyllt

50 företag får utvecklingshjälp av forskare

Mål uppfyllt

Företagens samlade kontakter med forskningsinstitut fördubblas

Till liten del

Kontakterna mellan SME och storföretag fördubblas

Till liten del

100 företag har policydokument och handlingsplaner för hållbarhet

Mål uppfyllt

* Bedömningen anges på en tregradig skala: till liten del (1), till stor del (2), mål uppfyllt (3).
** Indikatorn inte möjlig att följa upp på vid projektslut.

I listan nedan kommenterar vi bedömningarna:
•

Vad gäller indikatorn om att ha uppnått en omsättningsökning med
20 procent totalt för företagen är vår bedömning att målet kan ha
nåtts, men att framtida analyser av mikrodata behöver göras för att
säkerställa att det faktiskt är så. Analysen av nollbasuppföljningen
ger för handen att betydligt färre än 40 av de tillfrågade företagen
haft en fördubblad omsättningsökning efter att de fick stöd av
projektet. Framtida analyser av mikrodata behöver även här göras
för att bekräfta eller förkasta om den faktiska omsättningsökningen
efter fyra år motsvarar målet för indikatorn.

•

Vad gäller indikatorn om mätbar etablerad marknadskontakt är vår
bedömning att målet uppfylls sett till lokala, regionala och nationella
marknader, men inte vad gäller internationell marknadskontakt.
Analysen visar även att indikatorn om ökad internationell försäljning
efter att ha fått stöd av projektet uppfylls enbart till liten del.
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•

234 företag har genom projektet mottagit utvecklingshjälp till ett
värde av minst 41 000 000 kronor, vilket gör att indikatorn om 240
företag respektive 41 000 000 kronor i princip uppfylls.

•

Under projektets genomförande har 49 företag fått utvecklingshjälp
av forskare, vilket gör att indikatorn om att 50 företag ska få
utvecklingshjälp av forskare i princip uppfylls. Däremot är projektet
långt ifrån att nå indikatorn om att företagens samlade kontakter
med forskningsinstitut fördubblas. Inte heller indikatorn om att
företagen ska fördubbla kontakten med storföretag uppfylls.

•

Över 100 företag som tagit emot stöd från projektet hade vid
projektslut policydokument och handlingsplaner för hållbarhet vilket gör att projektet uppfyllt den indikatorn.

I kommande avsnitt går vi djupare in på de data och analyser av
enkätresultaten som ligger till grund för våra bedömningar av
måluppfyllelse på indikatorerna.
Svårt att uttala sig om omsättningsförändringar i deltagande företag
Det är svårt för oss att dra några väl underbyggda slutsatser om hur
projektet presterat vad gäller omsättningsförändring i de företag som tagit
emot stöd.
Omsättningsförändringarna har i enkäten undersökts genom två
indikatorer: Den första indikatorn är att det vid projektslut ska ha skett en
omsättningsökning med 20 procent totalt för företagen som fått stöd av
projektet. Vi bedömer att denna indikator uppfylls till en liten del. Vi kan
med de data vi samlat in i nollbasuppföljningen se att 79 av 157 företag
ökat sin omsättning efter att de tagit emot stöd från projektet, 15 av 157
minskat sin omsättning och 63 av 157 inte haft några
omsättningsförändringar. 47 företag hade vid projektslut nått en
omsättningsökning om 20 procent eller mer. Samtidigt behöver framtida
analyser av mikrodata från Statistiska centralbyrån göras för att de ska gå
att dra några definitiva slutsatser om företagens samlade
omsättningsförändringar. Dessa data kommer finnas tillgängliga först 2023,
men även med dessa data tillgängliga kommer det, på grund av bristen på
kontrollgrupp, inte vara möjligt att uttala sig om projektets bidrag till
företagens omsättningsförändringar.
Den andra indikatorn som rör omsättning är att 40 företag ska fördubbla sin
omsättning på fyra år. Även här är vår bedömning att projektet nått målet till
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liten del vid projektslut. 13 företag uppger i nollbasuppföljningen att de
antingen fördubblat eller ökat sin omsättning ännu mer vid projektslut.
Eftersom enbart 157 av 234 företag svarat går det att anta att det faktiska
antalet företag som fördubblat sin omsättning är något större. Även denna
indikator bör mätas längre fram genom mikrodata – tidigast hösten 2025 så
som indikatorn är formulerad om man utgår från tidpunkten som företagen
mottog stöd från projektet. Det ska poängteras att delprojektledarna själva
rapporterat in 47 respektive 33 företag på dessa indikatorer, det vill säga en
högre siffra än företagen själva anger för indikatorn om fördubblad
omsättning.
Vad gäller projektets bidrag till den omsättningsökning som företagen
angett i nollbasuppföljningen tyder enkäten på att den är stor. 56 av 79 (71
procent) av företagen anser att deltagandet i projektets aktiviteter gjort att
deras omsättning ökat snabbare, blivit större eller att de inte kunnat nå
samma ökning utan stödet från projektet. Figur 1 nedan visar företagens
uppskattning om den påverkan som projektet haft på deras
omsättningsökning.
Figur 1. Enkätfråga: Hade företaget uppnått samma omsättningsökning om ni inte tagit emot stöd från
Swedish Scale-ups? n=79

Ja, vi hade uppnått samma
omsättningsökning utan stödet

6
23

14

Vi skulle ha uppnått samma
omsättningsökning, men inte lika
snabbt
Vi skulle uppnått en
omsättningsökning, men inte lika
stor
Nej, vi skulle definitivt inte uppnått
samma omsättningsökning
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Stärkt lokal, regional och nationell marknadskontakt för företagen
Vad gäller indikatorn om att företag ska få en mätbar etablerad
marknadskontakt är vår bedömning att denna uppfyllts till stor del.
Indikatorn har dock bara uppfyllts vad gäller den lokala, regionala och
nationella marknaden – men inte vad gäller internationell marknadskontakt.
Figur 2 nedan visar antalet företag med försäljning på olika geografiska
marknader vid nollbasmätning (företagets inskrivning i projektet) respektive
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nollbasuppföljning (projektslut). Som framgår av figuren är antalet företag
med försäljning på lokala, regionala och nationella marknader högre vid
projektslut än när företagen skrevs in i projektet.
Figur 2. På vilken eller vilka marknader har företaget befintlig försäljning? n=118
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Enkäten ger vidare stöd för, men innebär inte med säkerhet, att projektet
bidragit till företagens ökade marknadskontakt. 76 av 118 företag (64
procent) uppskattar i nollbasuppföljningen att stödet från projektet bidragit
till ökad nationell försäljning i liten, någon eller stor utsträckning. I den
större gruppen med 157 företag är andelen i procent den samma.
Det ska poängteras att en diskussion förts mellan utvärderingen och
personer i projektorganisationen om huruvida en indikator som mäter
företagens marknadskontakt är relevant eller inte för den typ av etablerade
företag som projektet riktat sig. Vår uppfattning är att indikatorn är mindre
relevant än flera av de andra indikatorerna, särskilt vad gäller
marknadskontakt nationellt, men vi har ändå valt att inkludera den i
enkätundersökningen utifrån att den stod inskriven som ett mål i ansökan.
Antalet företag med internationell försäljning har minskat
Vår bedömning är att projektet till liten del bidragit till en identifierbar ökad
internationell försäljning hos de företag som tagit emot stöd. Som Figur 2
har det totala antalet företag med internationell marknadskontakt minskat
vid projektslut jämfört med när företagen skrevs in i projektet. Antalet
företag som kommit igång med försäljning på en internationell marknad
under perioden mellan inskrivning och projektslut är dock nio. Samtidigt ska
det poängteras att endast ett av dessa företag deltagit i
internationaliseringsfrämjande insatser från projektet.

30

41 av 118 företag (35 procent) svarar i enkäten att stödet från projektet
bidragit till ökad internationell försäljning i liten, någon eller stor
utsträckning. Det är svårt att veta hur detta ska tolkas. Företagen kan ha
tolkat frågan som att stödet från projektet bidragit till utvecklingen i
företaget i stort och därmed även till framtida försäljning på den
internationella marknaden. Övriga enkätsvar ger dock inget stöd för en
sådan tolkning.
Covid-19-pandemin har sannolikt bidragit till att företagen inte stärkt,
kunnat eller velat stärka sin internationella marknadskontakt och försäljning
under projekttiden. Därtill har projektet, med vissa undantag - så som det
samarbete som etablerats med det europeiska inkubatornätverket
EuroIncNet-, inte velat eller kunnat fokusera resurser på insatser för att
stödja företagens internationalisering under pandemin.
Projektet har levererat stöd till 234 företag
Vad gäller indikatorn om att ge utvecklingshjälp till 240 företag till ett värde
av 41 000 000 kronor bedömer vi att målet är uppfyllt. 234 företag har
deltagit i insatser från projektet, varav 47 företag deltog i Scale upprogrammet och 187 fick stöd inom ramen för Tillväxtsupport. Fyra
företagen fick först stöd i Tillväxtsupport och antogs senare till Scale upprogrammet efter att på kort tid ha genomgått starka tillväxtresor.
Det samlade ekonomiska värdet på det stöd som projektet gett till företagen
motsvarar målvärdet på 41 000 000 kronor.
Projektet har erbjudit forskarhjälp till företagen
Vad gäller indikatorn om att 50 företag får utvecklingshjälp av forskare är
vår bedömning att målet överträffats. 63 av 157 företag anger att de haft
kontakt med forskare sedan de började ta emot stöd från projektet. Av de
som haft kontakt med forskningsaktörer under tiden som de mottagit stöd
är det 45 av 63 (71 procent) som uppger att projektet bidragit till den
kontakt de haft med forskningsaktörer. 34 av 63 företag (54 procent) anser
att kontakten inverkat på företagets utveckling. En majoritet av företagen
som var i kontakt med forskningsaktörer hade dock kontakt med
forskningsaktörer redan innan de tog emot stöd från projektet.
Ingen fördubbling av kontakter med forskningsaktörer och storföretag
Vad gäller indikatorn om företagens samlade kontakter med
forskningsaktörer respektive storföretag fördubblas är vår bedömning att
dessa indikatorer uppfylls till en liten del. Analysen av nollbasuppföljningen
visar att fler företag uppgav att de hade kontakt med forskningsaktörer och
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storföretag åren innan de tog emot stöd från projektet än vid projektslut.
Som den förra indikatorn visade fick flera företag kontakt med forskare
genom projektet, men långt ifrån så många som den fördubbling i antalet
kontakter som skrevs in som mål för indikatorn i projektansökan.
Den låga måluppfyllelsen har sannolikt lika mycket att göra med hur målet
har formulerats som med huruvida projektet levererat adekvata insatser
eller inte.
Projektet har överträffat målsättningen för hållbarhetsarbetet
Vad gäller indikatorn om att 100 företag har policydokument och
handlingsplaner för hållbarhet och horisontella kriterier är vår bedömning
att projektet överträffat målsättningen. 115 av 157 (73 procent) företag har i
nollbasuppföljningen uppgett in att de har antagit styrnings- eller
strategidokument inom miljö och klimat, jämställdhet, likabehandling och
icke-diskriminering eller annat hållbarhetsområde. Motsvarande siffra i
nollbasmätningen var 77 av 118 (65 procent), det vill säga en något lägre
andel. Av de som antagit styrnings- eller strategidokument för hållbarhet är
det 59 procent som anser att projektet bidragit till detta i antingen liten,
någon eller stor utsträckning. Ökningen i antalet företag med styrnings- och
strategidokument var störst inom jämställdhet samt miljö och klimat - och
mindre för likabehandling och icke-diskriminering.
Samtidigt visar analysen att endast små förändringar skett i företagens
medvetenhet och kunskap om kopplingen mellan strategiskt
hållbarhetsarbete och affärsutveckling. Detta kan delvis tänkas bero på att
många företag redan hade kännedom om denna koppling. Det är också
troligt att projektet breddat och stärkt företagens kunskaper om hållbarhet
som hävstång för tillväxt och att detta bidragit till att fler företag antagit
styrnings- eller strategidokument för hållbarhetsarbetet. Figur 3 nedan
visar att förändringen i medvetenhet och kunskap om kopplingen mellan
hållbarhetsarbete och affärsutveckling är störst inom jämställdhet samt
likabehandling och icke-diskriminering.
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Figur 3. Finns det en uppfattning i företaget om att strategiskt arbete inom något eller flera
av dessa områden bidrar till företagets affärsutveckling? n=118
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Om vi ser till snittet för antalet områden inom hållbarhet som företagen
anser har inverkan på affärsutvecklingen var det vid nollbasuppföljningen
2,1, att jämföra med 2,0 vid nollbasmätningen. Snittet för antalet områden
inom hållbarhet som företagen har styrnings- eller strategidokument har
mellan nollbasmätning och nollbasuppföljning ökat från 2,2 till 2,412. 120 av
157 (76 procent) företag uppger att projektet bidragit till ökad medvetenhet
om koppling mellan hållbarhet och affärsutveckling i liten, någon eller stor
utsträckning.

4.2 Parterna har stärkt sin kapacitet genom att
medverka i projektet
Vår bedömning är att samtliga parter har stärkt sin kapacitet genom att
medverka i projektet. Denna uppfattning bygger vi på de intervjuer vi
genomfört med personer som arbetat på alla nivåer i projektet,
observationer på projektmöten samt projektets egen lägesrapportering och
dokumentation. Parternas stärkta kapacitet tar sig bland annat uttryck i att:
•

Enskilda delprojektledare och andra affärscoacher, i linje med det
tredje delmålet i projektansökan, tillskansat sig nya kunskaper och
kompetenser genom att medverka i projektet. Detta gäller inte minst

12

Detta gäller den grupp som redan tidigare haft styrnings- eller strategidokument inom någon
hållbarhetsaspekt.
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förmågan att stötta regionalt representerade företag i deras
hållbarhetsarbete (se Fallstudie: Hållbarhetsaspekterna).
•

Nya koncept och metoder, i linje med det fjärde delmålet i
projektansökan, utvecklats inom projektet och tillämpats av
delprojektledare och andra affärscoacher på parterna i det
företagsstödjande arbetet.

•

Delprojektledare, styrgruppsrepresentanter och andra som arbetat i
projektet, i linje med det andra projektmålet om att utveckla en
storregional plattform, vidgat sina nätverk i Östra Mellansverige,
men även utanför regionen.

Genom att parterna stärkt sin kapacitet har projektet bidragit till parternas
fortsatta förmåga att arbeta för hållbar tillväxt i innovativa företag i Östra
Mellansverige (jämför med de teoretiska orsakssambanden i effektlogiken i
Bilagor). Det finns samtidigt indikatorer på att enskilda parter inte vidtagit
tillräckliga åtgärder för att sprida de kunskaper och metoder som utvecklats
inom projektet internt i sina organisationer.
På kommande sidor presenterar vi den fallstudie vi genomfört av Scale upprogrammet.
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FALLSTUDIE: SCALE-UP PROGRAMMET
Scale up-programmet var ett av två innovations- och tillväxtfrämjande program som utvecklades och genomfördes
inom ramen för Växtzon 2. Programmet riktade sig till innovativa företag med fler än 10 anställda och med en
potentiell tillväxt på 20 procent per år i tre år. Syftet med programmet var att hjälpa företagen att stärka
marknadskontakten, att utveckla en företagskultur som kännetecknar stora företag, att balansera tillväxt,
rekrytering och inflöde av pengar, att internationalisera sig med små resurser samt att säkerställa tillgång till
kapital. Företagen erbjöds stöd inom bland annat kompetensförsörjning, hållbarhet, internationalisering,
kapitalförsörjning, kommunikation samt erfarenhetsbyte med andra företag. Totalt deltog 44 företag i programmet
under projekttiden, vilket var fyra fler än det mål som sattes i projektansökan.
Programmet genomfördes i följande fyra steg:

Som en del i slututvärderingen har vi genomfört en fallstudie av Scale up-programmet där vi studerat
programmets utveckling och genomförande utifrån EU-kommissionens utvärderingsdimensioner (relevans,
effektivitet, verkan, samstämmighet och mervärde). Som underlag för analysen har vi genomfört intervjuer med 15
scale up-företag, intervjuat affärscoacher, studerat dokument samt analyserat nollbasuppföljningen.

Hur relevant har programmet varit?
Vår bedömning är att Scale up-programmet varit relevant utifrån dels deltagande företags utmaningar och behov,
dels programmets komplementaritet med andra program och företagsstöd i Östra Mellansverige, dels strategiska
prioriteringar på regional och nationell nivå.
Att antalet deltagande företag vid projektslut överskrider målet i projektansökan är en av flera indikatorer på att
programmet varit relevant ur ett regionalt näringslivsperspektiv. Samtidigt har intresset för programmet i olika
regioner, tillika för olika projektparter, varierat stort på grund av skillnader i de lokala och regionala
näringslivsstrukturerna. Störst har relevansen varit lokalt i Uppsala, Linköping och Västerås vilket har reflekterats i
att UIC, LISP och VSP varit drivande i programmets utveckling och genomförande. Det finns tecken på att fler
befintliga eller potentiella scale up-företag finns i ÖMS men också på att rekryteringen av nya företag kommer
försvåras framöver av att projektet, för att citera en affärscoach, ”skummat grädden av soppan” i näringslivet samt
att antagningskriterierna till programmet skärpts.

De företag som intervjuats anser överlag att programmet varit relevant utifrån de utmaningar och behov
företagen stått inför, samtidigt som vissa delar av programmet varit mer relevanta än andra. De inledande
nuläges- och hållbarhetsanalyserna, tillväxtplanen, tillväxtarbetet med advisory board och det löpande stödet från
affärscoachen har varit relevanta och givande för merparten av företagen. Flera av företagen lyfter även fram
pitchträningen som en givande del av programmet. Erfarenhetsutbytet med andra företag uppfattas som mindre
relevant på grund av att företagen varit så olika att det inte funnits förutsättningar för utbyte.
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Flera av företagen uppger att de antingen inte är villiga eller saknar förmåga att betala en avgift för de tjänster
som erbjuds inom programmet. Majoriteten av företagen ställer sig dock positiva till att betala minst 200 000
kronor för de tjänster de mottagit, varav en handfull företag uppger att de kan tänka sig att betala upp till
400 000 kronor eller mer för de tjänster som de erbjudits i programmet. Nästan alla företag föredrar i så fall att
betala på månadsbasis eller kvartalsvis framför att betala en klumpsumma vid inträde i programmet. Företagen
uppger att deras vilja att betala hade ökat om programmet varit mer anpassningsbart och om beloppet inte varit
standardiserat utan stått i proportion till de tjänster som företaget tagit del av vid programslut. Några av företagen
lyfter att en avgift troligtvis kan bidra till att säkerställa kvalitet och engagemang bland de företag som deltar.
Politiskt och finansieringsmässigt har innovations- och tillväxtstöd riktat till scale up-företag hamnat högre
upp på agendan jämfört med när projektet startade upp. Utöver flera satsningar på Scale up inom ERUF har
Vinnova och Nordic Innovation under våren 2021 finansierat ett nytt nordiskt Scale up-program som bygger vidare
på Di Scale up.

Hur effektivt har programmet genomförts?
Vad gäller effektiviteten i genomförandet är vår bedömning att den varierat över tid och mellan regioner samt att
den generellt och successivt ökat under projektets genomförande, trots negativ påverkan av pandemin.
Intervjuerna med företag som deltagit i tidiga respektive sena omgångar av programmet tyder på att programmet
med tiden fått en tydligare struktur och ett mer genomarbetat innehåll. Intervjuerna vittnar samtidigt om att
programmet generellt, och kontakten med affärscoachen specifikt, fungerat bättre i de regioner som varit drivande
i programmets utveckling och mindre bra i andra regioner. För företag i Uppsala, Västmanland och Östergötland
har programmet genomförts på ett strukturerat sätt och med proaktiv kommunikation från affärscoachen, medan
vissa företag i andra regioner upplevt att de saknat både struktur och proaktivitet. Flera företag återkommer till
kommunikationen om programmets ramar, innehåll och tidslinje varit otillräcklig.
Distansarbetet under pandemin har dels försvårat för kreativitet och framdrift i metodutvecklingen, dels har
kontakten med och mellan företag blivit lidande i programmets genomförande. Enstaka deltagande företag har
upplevt kraftigt minskad försäljning och har därmed inte kunnat delta enligt plan. De internationella studieresor
som ursprungligen skulle avsluta programmet har ställts in. Vår uppfattning är ändå att pandemin inträffade i ett
gynnsamt skede av metodutvecklingen där stora delar av programmet redan fanns på plats, vilket begränsade
de negativa effekterna.

Vilken påverkan har programmet haft på deltagande företag?
Vår bedömning utifrån uppföljningen på nollbasmätningen och intervjuerna med scale up-företag och
affärscoacher är att programmet haft konkret och mätbar verkan på flera av företagen. Resultaten på
företagen kan sammanfattas som följer:
•
•
•
•
•

Ökad omsättning och nyanställningar.
Tillförsel av externt kapital.
Ökad strategiskt fokus på verksamhetens utveckling.
Stärkt kommunikation i linje med affärsplanen.
Ökad medvetenhet och kunskap om metoder för kapitalanskaffning och hållbarhetsfrågor.

Den enkät som skickades ut för att följa upp på företagens utveckling visar att:
•
•
•
•

24 av 37 företag ökade sin omsättning under eller efter deltagande i programmet, varav 21 av 37
företag nådde en omsättningsökning på 20 procent eller mer.
Företagen har överlag stärkt sin marknadskontakt, framför allt på lokal och regional nivå, men även
nationellt och internationellt.
Flera av företagen har haft kontakt med forskningsaktörer i utvecklingssyfte samt ökat, om än
marginellt sina kontakter med storföretag.
30 av 37 företagsrepresentanter som har svarat på enkäten uppger att de fått ökad medvetenhet om
kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling.

Flera företag som intervjuats tar upp att deltagandet inte36
genererat några nya kontakter som haft märkbar

Hur väl har programmet samstämt med andra företagsstöd?
Vad gäller programmets samstämmighet med andra företagsstöd i ÖMS och i enskilda regioner är vår uppfattning
att denna överlag varit god samtidigt som samstämmigheten med andra delar av projektet tidvis varit mindre god.
Det råder enighet i intervjuerna om att samstämmigheten mellan Scale up-programmet och andra
företagsstöd i regionen är stor. Scale up-programmet framhålls som ett viktigt komplement till den
affärscoachning som Almi Företagspartner erbjuder, företagsstöd i andra EU-finansierade utvecklingsprojekt samt
det inkubatorstöd till start up-företag som Vinnova finansierar genom det nationella inkubatorprogram.
Vad gäller den interna samstämmigheten är vår bedömning att insynen och transparensen mellan Scale upgruppen och Tillväxtsupport-gruppen brustit. Flera av affärscoacherna vittnar om en svag och tidvis dålig
relation mellan de båda arbetsgrupperna. Framför allt har det saknats ett forum för att samordna utvecklingen och
genomförandet av de båda programmen efter att den så kallade ”bolagsgruppen” delades upp i två grupper under
hösten 2019. Vår uppfattning är att den bristande organisatoriska kopplingen mellan de båda grupperna medfört
att programmen utvecklats var för sig, utan att några större hänsyn tagits till den teoretiska förståelsen för
tillväxtprocessen som varit uppe för diskussion, där företag i Tillväxtsupport på sikt ska kunna rekryteras till Scale
up-programmet.

Vilka mervärden har ÖMS-samarbetet inneburit för programmet?
Vår uppfattning är att det storregionala samarbetet i ÖMS dels har varit en förutsättning för Scale up-programmets
existens, dels utgjort en styrka i programmets utveckling och genomförande. ÖMS-perspektivet i projektet har
säkerställt en tillräcklig kritisk massa av företag som kvalificerar sig eller på sikt kommer kvalificera sig för de
kriterier som används vid rekrytering till programmet. Den kritiska massan har även varit nödvändig för att vissa
aktiviteter i programmet kunnat genomföras.
Intervjuerna med deltagande företag vittnar dock om att ÖMS-perspektivet inte varit närvarande eller konkret
värdeskapande sett ur företagens perspektiv.

Programmets fortsatta utveckling och genomförande
Scale up-programmet kommer tas vidare i det nya projektet ÖMSINT som beviljats medel från EU:s
återhämtningsprogram REACT. I ÖMSINT kommer programmet kompletteras med ett Pre-Scale up-program för
företag som nästan kvalificerar för Scale up-programmet. I den fortsatta utvecklingen och genomförandet av
Scale up-programmet i ÖMSINT vill vi utifrån den gjorda datainsamlingen och analysen lyfta fram följande
prioriteringsområden:
•

•

•

Vidareutveckla programmets unika position i skärningspunkten mellan offentlighet, akademi och
näringsliv samt genom fokuset på hållbar tillväxt. Positionera programmet mot andra privata och offentliga
satsningar på scale up-företag i Sverige, Norden och EU. Sök utbyten med andra satsningar på Scale up
och satsningar på företag i tidigare faser för att kunna dra lärdomar och uppnå högre komplementaritet i
det innovations- och tillväxtfrämjande systemet. Utveckla programmet med hänsyn till det strategiska
arbetet med smart specialisering i ÖMS.
Fortsätt att arbeta för att Swedish Scaleups som varumärke stärks. Var tydlig och transparent i
kommunikationen mot potentiella och befintliga deltagare om hur programmet är strukturerat, vad det
innehåller samt vad det innebär och tillför att delta. Undersök möjligheter att professionalisera
kommunikationen inom programmet genom ett digitalt verktyg för kommunikation och dokumentation.
Utforska möjligheten att på sikt kommersialisera programmet.
Utvärdera programmet mer systematiskt och ändamålsenligt för att säkerställa att lärande tas tillvara i
programutvecklingen.
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4.3 Idogt arbete för att etablera en storregional plattform har
gett resultat
Vår bedömning är att projektet, i linje med det andra projektmålet i ansökan, utvecklat
en operativ och strategisk plattform för innovationsfrämjande arbete riktat mot framför
allt scale up-företag i Östra Mellansverige. Arbetet med plattformen har samtidigt
försvårats av att parterna och regionalt utvecklingsansvariga organisationer i de fem
länen saknat en samsyn om vad plattformen bör och ska vara. Tillvaratagandet av
delar av plattformen hade vid projektslut säkerställts på 2-årig sikt genom att några av
parterna beviljats medel för att fortsätta arbetet i projektet ÖMSINT.
Vad gäller det projektets arbete och resultat inom det andra projektmålet kan vi
konstatera att:
•

Projektparterna har etablerat varumärket ”Swedish Scaleups” för det
innovationsstödjande erbjudandet som riktas till i första hand scale up-företag.
Projektet har också kommit igång med kommunikationen och positioneringen
av Swedish Scaleups till målgrupper och andra aktörer. Swedish Scaleups
kommer tas vidare i ÖMSINT – ett projekt som i större utsträckning syftar till att
realisera och tillämpa det utvecklingsarbete som genomförts inom Växtzon 2.

•

Parterna har utvecklat och genomfört två koncept för företagsstödjande
verksamhet riktad till olika målgrupper: Scale up-programmet och
Tillväxtsupport. Vår uppfattning är att utvecklingen och genomförandet av Scale
up-programmet, sedan projektstart, bedrevs på ett systematiskt och strukturerat
sätt. Vad gäller Tillväxtsupport var det länge otydligt för oss vad arbetet siktade
mot, hur det bedrevs och hur det skulle tillvaratas efter projektslut. Under det
avslutande året har dock arbetsgruppen som ansvarar för Tillväxtsupport gjort
stora framsteg i formaliserandet av en företagsstödjande process för de företag
som inte kvalificerar sig för Scale up-programmet. Arbetet har gynnats av att
gruppen arbetat systematiskt och genomtänkt med utvärdering och lärande
kopplat till de aktiviteter som genomförts. Den företagsstödjande process som
utvecklats för Tillväxtsupport-programmet innehåller flera paketerade
komponenter så som ”Growth Circle”, ”Väx Hållbart”, ”Mini MBA” och en metod
för behovsanalys och tillväxtplan. Några av dessa kommer tas vidare i en del av
ÖMSINT som för närvarande går under beteckningen ”Pre-Scale up”. I övrigt
finns ett behov av att internt, inom projektparternas organisationer, och externt,
i samarbete med andra parter som inte ingår i ÖMSINT, arbeta för att innehåller
i och processen för Tillväxtsupport tillvaratas.

•

Projektet har stärkt Östra Mellansverige som samarbetsregion inom det
innovationsstödjande arbetet riktat till regionalt representerade företag.
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Projektet har märkbart stärkt samarbetet och samordningen mellan deltagande
parter. De strategiska förutsättningar för att fortsätta detta arbete är goda i ljuset
av den regionala agendan för smart specialisering i Östra Mellansverige som
väntas bli ännu viktigare under nästa programperiod inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
•

Fem parter har beviljats medel för ett nytt projekt (ÖMSINT) med finansiering
från REACT-EU. ÖMSINT tar vidare de delar av projektet som anses mest
relevanta ur ett Östra Mellansverige-perspektiv. Om de olika strategiska och
operativa komponenterna i plattformen är långsiktigt hållbara och önskvärda att
arbeta vidare med återstår att se och beror på hur de förvaltas i ÖMSINT och i
fortsatt samverkan mellan parterna inom ramen för deras ordinarie verksamhet.

Det ska samtidigt poängteras att det i de intervjuer som genomförts med olika personer
med projektorganisationen fortfarande rådde delade meningar om vad plattformen var.
Medan vissa hänvisade till Scale up-programmet menade andra att hemsidan och
varumärket Swedish Scaleup är det som utgör plattformen.
På kommande sidor presenterar vi den fallstudie vi genomfört av projektets arbete med
och resultat inom hållbarhetsaspekterna.
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FALLSTUDIE: HÅLLBARHETSASPEKTERNA
Samtliga program och projekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder hade under programperioden 20142020 behövt integrera så kallade ”hållbarhetsaspekter” (tidigare benämnda ”horisontella kriterier”).
Hållbarhetsaspekterna som Växtzon 2 hade att beakta var miljö, mångfald och jämställdhet.
Hållbarhetsaspekterna är viktiga ur både ett demokratiskt rättighetsperspektiv och ett nyttoperspektiv där
beaktande av hållbarhetsaspekterna antas bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. I slututvärderingen har vi
analyserat projektets beaktande av, arbete med och resultat inom hållbarhetsaspekterna med hjälp av ett
egenutvecklat analysramverk (se nedan)1. Analysramverket har fungerat som ett verktyg för att kvalitativt
kategorisera hållbarhetsaspekternas integrering i projektlogiken, projektets verksamhet och resultat inom
respektive hållbarhetsaspekt.
Arbetssättets namn

Allmänt

Riktat

Transformativt

Analytisk
utgångspunkt

Generell analys

Problem- eller
gapanalys

Strukturell analys

Beskrivning av
arbetssätt

Analysen tillämpar inte
hållbarhetsaspekterna
på projektets specifika
verksamhets- och
geografiska område
och inga prioriteringar
eller särskilda insatser
specificeras.

Projektets arbete med
hållbarhetsaspekterna
fokuserar på särskilda
områden som
identifierats som
problematiska.

Hållbarhetsaspekterna
genomsyrar projektets
målstruktur, baserat på
en problemanalys som
utgår från ett
systemperspektiv och
som fokuserar på
strukturer och de
förutsättningar som
vidmakthåller den
rådande ordningen.

Hållbarhetsaspekterna
har en allmän roll i
projektets
genomförande,
exempelvis genom
generella policys eller
rutiner.

Projektet har gjort en
prioritering av insatser
utifrån
problemanalysen.

Analysen har gjorts av intervjureferat, nollbasuppföljningen med företag samt projektdokumentation.

Projektet har varit framgångsrikt i arbetet med hållbarhetsaspekterna
Vår bedömning är att projektet varit framgångsrikt i att integrera hållbarhetsaspekterna i verksamheten och att
påtagliga resultat uppnåtts inom projektorganisationen, hos enskilda projektparter och affärscoacher, genom
metodutveckling, kunskapshöjning samt utvecklingsarbete i de företag som tagit emot stöd inom
hållbarhetsaspekterna.

För det första har projektet bidragit till att öka medvetenheten och kunskapen om behov och potential med
hållbarhetsarbete hos delprojektledare och andra som arbetat i projektet. Både styrgruppsrepresentanter och
delprojektledare som intervjuats lyfter fram projektets hållbarhetsarbete som en framgång och att det skett en
kulturförskjutning i förhållande till hållbarhetsfrågor bland de som arbetat i projektet. Intresset för att medverka i
projektets hållbarhetsgrupp har varit stor under det avslutande året. Enstaka projektparter har tillsatt
hållbarhetsansvariga affärscoacher som ett resultat av projektets hållbarhetsfokus medan andra parter börjat
arbeta mer aktivt med hållbarhet i olika delar av sin stödverksamhet.
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För det andra har projektet utvecklat konkreta verktyg för att stärka hållbarhetsarbetet i företag och genomfört
aktiviteter riktade mot problemområden som identifierats inom samtliga hållbarhetsaspekter. Vad gäller
metodutveckling inom hållbarhet vill vi särskilt lyfta fram hållbarhetskoncept ”Väx Hållbart” som projektet utvecklat
tillsammans med en extern konsult. Utvecklingsarbetet har följt en tydlig logik där nogsam metodutveckling följts
av tillämpning på företag, vidareutveckling, paketering och digitalisering samt utbildningar (så kallade ”train the
trainer”) för att sprida kunskapen om konceptet bland projektparterna. Arbetet med konceptet har enligt de
intervjuer som genomförts med delprojektledare och företag bidragit till ökad medvetenhet och kunskap om
hållbarhet. De utbildningar som hållits med delprojektledare och andra anställda på projektparterna främjar att
parterna, andra stödaktörer och företag i regionen även framöver kan kapitalisera på den konceptutveckling som
genomförts inom Växtzon 2.
Nollbasuppföljningen med företag som tagit emot stöd bekräftar bilden av att projektet varit framgångsrikt i arbetet
med hållbarhetsaspekterna. Den enkät som skickats ut till deltagande företag visar att företagen fått ökad
medvetenhet om kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling. Projektet har också bidragit till att fler företag
har styr- och strategidokument för social och ekologisk hållbarhet eller har utveckling styr- och strategidokument
inom nya områden.
Scale up-företagen som intervjuats är alla av uppfattningen att hållbarhetsarbete är relevant utifrån deras
affärsmodeller. Merparten av företagen har genomfört hållbarhetsanalysen och upplever att den varit
värdeskapande, framför allt genom att bidra till ökad kunskap om hållbarhetsfrågor och hur dessa kan fungera
som hävstång för tillväxt, även om analysen ännu inte utmynnat i konkret affärsutveckling för något av företagen.

Utveckling mot ett transformativt förhållningssätt i arbetet med hållbarhetsaspekterna
Vår bedömning är att projektet över tid rört sig mot det som inom hållbarhetsintegrering kallas ett ”transformativt
arbetssätt”. Det innebär att projektet i allt högre grad tagit fasta på att hållbarhetsaspekterna genomsyrar
målstrukturen och att arbetet med hållbarhetsaspekterna i viss mån lett till en system- och strukturförskjutning i
synen på hållbarhet bland olika aktörer.
Projektet började på allvar arbeta med hållbarhetsaspekterna först under det avslutande året, vilket bland annat
märktes i den interna kommunikationen, i utformningen och utbudet av aktiviteter samt i projektets
återrapportering till Tillväxtverket. Bilden bekräftas av de intervjuer som genomförts med delprojektledare och
projektledning. Det ökade fokuset på hållbarhet sammanföll med projektledarbytet och den omorganisering som
skedde under 2019-2020. Den återspeglar även det ökade politiska fokuset på hållbar omställning i Sverige och
inom EU i kölvattnet av pandemin. Fokuset på hållbar tillväxt har i slutfasen av projektet utkristalliserats som en
uttalad nisch och utgångspunkt för styrning och positionering av projektet. Det transformativa förhållningssättet,
som både linjerar väl med React-EU och de uttalade ambitionerna för nästa programperiod inom ERUF (20212027), har tagits vidare och ytterligare förstärkts i målstrukturen i ÖMSINT.
Trots att hållbarhet pekades ut som ett av fyra fokusområden för Växtzon 2 redan i projektansökan tog det relativt
lång tid innan hållbarhet integrerades i projektlogiken och bemannades med en ansvarig person och operativ
arbetsgrupp. I den projektlogik som togs fram till den första utvärderingsrapporten i april 2019 ställde vi oss
frågande till om projektet hade en plan för arbetet med hållbarhetsaspekterna och rekommenderade
hållbarhetsgruppen att fastställa en ambition och arbetsplan. I ljuset av den utveckling som varit ser vi därför
positivt på att arbetet i gruppen kom igång med besked och levererade resultat under projektets andra halva.
Projektets arbete med hållbarhetsaspekterna har dock inte avgränsats till arbete under ledning av
hållbarhetsgruppen. På initiativ från enskilda parter och inom ramen för arbetet i andra arbetsgrupper har
hållbarhetsaspekterna fått allt större utrymme under projektets avslutande år. Flera aktiviteter har under det sista
året fokuserats mot områden som identifierats som problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv. Till dessa
aktiviteter hör bland annat en satsning på att stärka kvinnliga investerare, integrering av hållbarhet i
genomförandet av flera omgångar av aktiviteten ”Growth Circle” och i det innovationsstödjande programmet
”Local to Global”.
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Stort fokus på miljö och jämställdhet – mångfald har fått mindre utrymme
Vår uppfattning är att hållbarhetsaspekten mångfald fått relativt mindre utrymme i projektets verksamhet jämfört
med jämställdhet och framför allt miljö, även om enskilda riktade insatser för ökad mångfald har genomförts.
Vår sammantagna uppfattning är att den strukturella och transformativa ansats som funnits inom miljö och
jämställdhet inte genomsyrat arbetet med mångfald på samma sätt. Att projektet haft svårare att integrera
mångfald i hållbarhetsarbetet än de andra hållbarhetsaspekterna lyfts fram i intervjuer med delprojektledare och
programområdesansvariga. Det bekräftas även av nollbasuppföljningen som ger för handen att ganska få företag
utvecklat styrdokument för mångfald eller uppfattar att det finns en koppling mellan mångfald och tillväxt. Att
mångfald får mindre utrymme än de andra hållbarhetsaspekterna är symptomatiskt för hela projektportföljen inom
tematiskt insatsområde 1 i ERUF 1.
Vad gäller jämställdhet har det tidvis funnits en diskussion i projektet om att anlägga en mer ambitiös och
strukturell ambitionsnivå, bland annat genom att sträva efter en jämnare fördelning av kvinnliga och manliga
företagare som får stöd av projektet. Eftersom diskussionen inte mynnat ut i konkreta åtgärder återstår för
parterna i ÖMSINT att landa i huruvida och eventuellt hur denna ambition ska tas vidare genom konkreta
åtgärder.

Fortsatt arbete med hållbarhetsaspekterna
Fokus på hållbarhet och Agenda 2030 kommer att öka i kölvattnet av pandemin och inom nästa programperiod
inom ERUF. Mot bakgrund av detta vill vi inför fortsättningen uppmuntra projektparterna att:
•
•
•
•

Fortsätta tillämpa det hållbarhetskoncept som utvecklats i Växtzon 2 på företag i ÖMSINT och i annan
företagsstödjande verksamhet.
Vidta åtgärder för att sprida konceptet till andra aktörer, inom och utanför regionen, för att åstadkomma
större samlad verkan på det innovationsstödjande systemet och näringslivet.
Fortsätta omställningen mot ett transformativt arbetssätt inom hållbarhetsaspekterna, till exempel genom
att hänga upp arbetet på Agenda 2030.
Undersöka möjligheter att stärka arbetet med social hållbarhet, det vill säga jämställdhet och ickediskriminering, i rekrytering till och genomförande av stödinsatser med företag i ÖMSINT.
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5. Hur samstämmigt har projektet
varit?
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av hur samstämmigt projektet
varit. Samstämmighet syftar dels på hur de olika delarna av projektet
samarbetat internt (intern samstämmighet, Avsnitt 5.1), dels hur projektet
samarbetet med externa aktörer - lokalt, nationellt och internationellt - för
att främja måluppfyllelsen (extern samstämmighet, Avsnitt 5.2). Våra
övergripande bedömningar är att:
•
•

Den interna samstämmigheten tidvis brustit men stärktes under
projektets andra halva.
Den externa samstämmigheten i första hand var operativ och att
den strategiska samverkan med externa aktörer föll på otydliga
ambitioner.

I kommande avsnitt beskriver vi i detalj de analyser, resonemang och data
som ligger till grund för våra bedömningar av projektets samstämmighet.

5.1 Den interna samstämmigheten stärktes under
projektets andra halva
Vår samlade bedömning är att samstämmigheten mellan projektets olika
delar och arbetsgrupper, det vill säga de företagsstödjande programmen
och programområdena, tidvis brustit men att den stärktes under projektets
andra halva. Den projektorganisation som etablerades halvvägs in i
projektet var betydelsefull för utvecklingen mot ett mer samstämmigt
projekt. Samtidigt anser vi att samstämmigheten mellan grupperna för
Scale up respektive Tillväxtsupport brustit under hela projektperioden.
Vad gäller kontakten och utbytet mellan projektets olika arbetsgrupper är
vår uppfattning att den i många fall varit personbunden och ad hoc, snarare
än systematisk och organiserad. En naturlig överbryggning och dialog
mellan grupperna har saknats under stora delar av projektets
genomförande och insynen i vissa av grupperna har därför, menar flera av
de som intervjuats, varit begränsad. Under våren 2020 kom en ansats på
plats för en mer strukturerad samordning mellan grupperna genom
upprättandet av ett gemensamt forum med representanter för vardera
arbetsgrupp (gruppen för utökad projektledning), tillsammans med
projektledare och administratör. Den grupp som upprättades bidrog i vår
mening till ökad kontakt och samstämmighet mellan grupperna men hade
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troligen behövts redan inledningsvis i projektet för att möjliggöra ett mer
löpande, systematiskt och långsiktigt utbyte mellan grupperna.
Vad gäller den bristande kontakten mellan arbetsgrupperna för Scale up
och Tillväxtsupport har det dels funnits svårigheter i samverkan mellan
grupperna, dels funnits otydliga styrning mot ambitioner och mål för de
båda gruppernas gemensamma arbete och ambitioner. Som vi lyfte i
Kapitel 2 har intresset för Tillväxtsupport respektive Scale up varierat
mellan projektparterna: medan vissa parter prioriterat Scale up har andra
varit intresserade av Tillväxtsupport. Det fanns tidigt i projektets
genomförande en tanke om att Tillväxtsupport-programmet skulle fungera
som en brygga för företag över till Scale up-programmet. Det fanns också
en idé om denna tanke skulle motsvaras av en organisatorisk koppling
mellan de båda arbetsgrupperna för programmen. Vår uppfattning är tvärt
emot dessa tidiga tankar att grupperna och programmen utvecklats var för
sig, att det tidvis funnits friktion mellan grupperna och att Scale upprogrammet varit tongivande i diskussioner om projektets styrning och i den
externa marknadsföringen.
En bakomliggande utmaning har varit att merparten av de företag som
deltagit i Tillväxtsupport inte tillnärmelsevis motsvarat de kriterier som
sattes upp för företag i Scale up-programmet. Vid projektslut hade fyra
företag som börjat sin tillväxtresa i Tillväxtsupport rekryterats till Scale upprogrammet. Vår uppfattning är att det nya konceptet ”Pre-Scale up” i
ÖMSINT bättre motsvarar ambitionen om att knyta olika delar i företagens
tillväxtresa till varandra.

5.2 Den externa samstämmigheten föll på otydliga
ambitioner
Vår bedömning är att samstämmigheten mellan projektet och externa
aktörer så som Almi Företagspartner, regionala lärosäten och storföretag
föll på otydliga ambitioner och avsikter i projektansökan, från finansiärer
och i styrgruppens arbete. Samarbetet med externa aktörer har i vissa fall
fungerat väl på lokal nivå och för enskilda personer, men på en
projektövergripande nivå har den strategiska samverkan och operativa
samordningen med externa aktörer varit svår att realisera.
Vad gäller det externa samarbetet på lokal nivå har samtal och samarbete
förts mellan deltagande parter och Almi Företagspartner, regionala
lärosäten och universitet, RISE och storföretag. Vår uppfattning är att detta
samarbete i huvudsak rört operativa aspekter av projektets genomförande,
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framför att vara strategiskt och projektövergripande. Ambitionerna och
avsikterna med att samarbeta med framför allt akademin och storföretag
har, vilket vi poängterade i båda våra tidigare utvärderingsrapporter, varit
både otydliga och outtalade. I vår mening har detta bidragit till att den
projektövergripande och strategiska samverkan med externa aktörer
uteblivit eller i alla fall inte motsvarat de anspråksfulla ambitiösa
formuleringar som finns i projektansökan.
Till exempel har dialogen med Almi Företagspartner främst handlat om att
samordna företagsstöd inom Tillväxtsupport och insatser som erbjudits
inom projektet ”Smart Tillväxt” som Almi Företagspartner drivit i Östra
Mellansverige. Flera av de intervjuade uppger att det varit svårt att etablera
ett strukturerat samarbete eftersom Almi Företagspartners organisation ser
olika ut inom olika regioner. Trots det gjordes vissa strategiska och
operativa framsteg i samordningen under våren 2021 inför slutförandet av
de båda projekten. En bidragande orsak till svårigheterna är sannolikt det
projektorienterade system som parterna i Växtzon 2 och andra
företagsstödjande aktörer i regionen befinner sig i och som inte skapar
gynnsamma förutsättningar för strategisk och långsiktig samverkan.
Samarbetet med akademin har i stor utsträckning skett lokalt, till exempel i
Uppsala och Linköping, och för enskilda företag i de ”advisory boards” som
företagen i Scale up-programmet haft. I slutet av projektet gjordes en insats
(”akademisk koppling”) riktad till företag inom Tillväxtsupport. Vår samlade
uppfattning är dock att projektet inte lyckades etablera ett formaliserat ett
samarbete med akademin på projektövergripande nivå, även om åtgärder i
linje med denna ambition vidtogs i ett tidigt skede av projektet.
Projektets samarbete med RISE har framför allt skett i genomförandet av
enskilda aktiviteter, så som ”Growth Circle”, och i utvecklingen av metoder
för hållbarhetsanalyser.
Även samarbetet med storföretag har i första hand varit lokalt och skett i
samarbete med andra aktörer och initiativ, såsom Ignite Sweden.
Den samlade bilden är att den projektövergripande och strategiskt
orienterade samverkan med externa aktörer har varit svår för
projektorganisationen att realisera. Projektövergripande samordning av
kontakten med externa aktörerna har saknats, vilket medfört att flera
projektparter arbetat parallellt med liknande insatser och kontakter i sina
respektive regioner. De enskilda parterna har i varierande utsträckning
använt befintliga kontakter och nätverk, som då ofta inte kunnat komma alla
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i projektet till gagn. Detta trots att en rekommendation i slututvärderingen
av Växtzon 1 var att stärka det projektövergripande nätverket med akademi
och storföretag. Vår bedömning är att Växtzon 2 inte gjort några betydande
framsteg i det avseendet.
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6. Vilka mervärden har projektet
medfört?
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av vilket mervärde det
storregionala samarbetet medfört i förhållande till de andra
utvärderingskriterierna. Mervärde syftar här på värdet av att samarbeta
storregionalt, framför att arbeta var för sig i varje region. Vår övergripande
bedömning är att:
•

Det storregionala samarbetet inneburit betydande mervärden i
projektets genomförande, för enskilda parter och för det
innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige.

I nästa avsnitt beskriver vi i detalj de analyser, resonemang och data som
ligger till grund för våra bedömningar av projektets mervärde.

6.1 Det storregionala samarbetet har skapat mervärden
Vår bedömning är att det storregionala samarbetet i projektet skapat
betydande mervärden för projektets genomförande, för enskilda parter och
för det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige.
Vår uppfattning är att det storregionala samarbetet har skapat betydande
mervärden för projektparterna och för hela det innovationsstödjande
systemet i Östra Mellansverige. Det råder stor enighet i intervjuerna om att
projektets mål om att främja hållbar tillväxt i innovativa företag genom ett
förbättrat nyttjande av regionens styrkeområden, universitet och högskolor,
innovativa miljöer och världsledande storföretag, varit - och fortsatt är relevant. De intervjuade lyfter fram att enskilda projektparter inte kunnat
driva arbetet på egen hand, utan att den breda organisation och
sammansättningen av aktörer inom projektet varit en förutsättning för att
kunna arbeta mot målsättningen.
Det storregionala samarbetet har samtidigt haft tudelad betydelse för
projektverksamhetens effektivitet. Å ena sidan har det varit fler parter och
intressen som ska enas i frågor. Detta har lett till långsammare
beslutsprocesser och att vissa möten och skeenden i projektet uppfattats
som långsamma och icke-produktiva. Å andra sidan har projektet gjort det
möjligt att mobilisera större resurser och kompetenser i arbetet mot
gemensamma syften. På det stora hela har det storregionala samarbetet
fungerat som en möjliggörare av utvecklingsprocesser som inte hade
förverkligats om parterna arbetat var för sig. Utvecklingen av koncept,
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metoder och arbetssätt inom projektet har resulterat i kunskapsutveckling
och att parterna var för sig, men också tillsammans, stärkt sitt erbjudande
till små och medelstora företag i Östra Mellansverige. En förutsättning för
detta har varit att projektparterna i hög grad kompletterat varandra sett till
kompetenser och nätverk, vilket bidragit positivt till projektets måluppfyllelse
och till det samlade innovationsstödjande erbjudandet till företag i Östra
Mellansverige.
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